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مقدمة يف اأ�سول ومنهجيات البحوث والدرا�سات الربملانية

قال بن النظريي “اإن البحث يعني طلبك ال�سيء يف الرتاب، واأن ت�ساأل عن �سٍيء وت�ستخربه” وقال اجلرجاين اإن البحث “هو التفح�س والتفتي�س”.

 والبحث الربملاين هو تفح�س حقائق ق�شية ما، اأو مو�شوع، واإثبات الن�شبة االإيجابية اأو ال�شلبية بني عنا�شر املو�شوع اأو الق�شية.

ويف �سبيل حتقيق معنى البحث الربملاين فاإن الباحث عليه اأن يبحث عن نوعني 
من املعلومات: املعلومات االأ�سلية، واملعلومات الفرعية.

• املعلومات االأ�سلية: يتم احل�شول عليها من م�شادرها الر�شمية كمعلومات اجلهات والوزارات احلكومية، وهذا النوع من املعلومات ميثل مركز دائرة التفتي�س اأو 	
التفح�س للق�شية اأو املو�شوع الربملاين.

فاإذا اأراد الباحث مثاًل درا�شة مو�شوع، اأو قانون، عن التعليم فعليه اأن يجعل املعلومات احلكومية الر�شمية نقطة الدائرة، وينطلق يف التو�شع من هذه النقطة �شيئًا ف�شيئًا 
حتى ن�شل اإلى ما يطلق عليه املعلومات الفرعية التي قد يح�شل عليها من بحوث ودرا�شات اأكادميية، اأو مقاالت �شحفية، اأو ا�شت�شهادات من مواطنني.

 اإال اأن ما يتم روؤيته بالعني يف اأر�س الواقع هو نوع من املعلومات االأ�شلية.

 والدور الذي توؤديه املعلومات االأ�شلية يف البحوث والدرا�شات الربملانية هدفها �شرب اأغوار املو�شوع الأن البحث اأو الدرا�شة الربملانية يكون هدفها الرئي�شي التوطئه 
التخاذ قرار اأو تو�شية برملانية جتاه عمل من اأعمال احلكومة، اأو مطالبتها ب�شيء ما. فمن االأولى اأن يتفهم الباحث الربملاين اأن املعلومات االأ�شلية الواردة من م�شادرها 

الر�شمية حتى يتوطئه التخاذ القرار اأو التو�شية اأو املطالبة الربملانية قائمة على اأ�شا�س من احلقيقة القائمة يف ذات الوقت لدى ال�شلطة التنفيذية.

• املعلومات الفرعية: هدفها اإر�شاد الباحث لالإحاطه بجوانب املو�شوع، ولي�س املو�شوع يف حد ذاته، فاملعلومات الفرعية حتتمل ال�شواب واخلطاأ.	

جمدي  غري  جمال  يف  دخال  والتنفيذية  الت�شريعية  ال�شلطتني  فاإن  املعلومات  هذه  خطاأ  على  احلكومة  واأ�شرت  الفرعية،  معلوماته  �شحة  على  الربملان  اأ�شر  فاإذا 
العامة. للم�شلحة 

فا�شتخدام الربملان ملعلوماته هدفها حث احلكومة على اإتباع احلكومة للقواعد املرعية لتحقيق امل�شلحة العامة، وال ميكن اأن يكون هدفها اعتبارات �شخ�شية للنيل 
من احلكومة اأو اأحد اأع�شائها. فاالقت�شا�س اأو الرت�شد الأعمال احلكومة اإذا كانت من �شيم البحوث والدرا�شات الربملانية تغري دور الربملان من كونه �شلطة تراقب اأعمال 

احلكومة للم�شلحة العامة اإلى �شلطة تعطيل لل�شالح العام.

وبذات االأهمية فاإن الربملان اأو بحوثه ودرا�شاته الربملانية يجب اأال تكون اأ�شرية لراأى خبري اأو متخ�ش�س واحد يف املو�شوع اأو القانون فمعلومات اخلرباء واملتخ�ش�شني 
الفرعية ما هي اإال اأداة ا�شتفتاح للمو�شوع والق�شايا الربملانية واإال فاإن الراأي الذي �شينتهي اإليه الربملان اإمنا هو راأي اخلبري اأو املتخ�ش�س، مما يجعلنا اأمام قرار اأو مطالبة 

اأو تو�شية برملانية تكنوقراطية وهذا يخالف فكرة اأو نظرية التمثيل. فالربملانات لي�شت جمال�س حكماء اأو فقهاء، واإمنا هم خليط من ممثلي االإرادة العامة للمواطنني.
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كما اأن ما ت�سمنه تعريف البحث الربملاين من التفتي�س والتفح�س يعني اأن البحث 
اأولهما  رئي�سني  عن�سرين  على  يقومان  جمالهما  ك��ان  اأي��اً  الربملانية  الدرا�سة  اأو 

اال�ستقراء، وثانيهما اال�ستنباط.

• فاال�ستقراء: يعني االإحاطه باالأخبار، واملعلومات والبيانات، واأن ي�شتخل�س اأهم املعلومات والبيانات من م�شادرها، فاال�شتقراء اأ�شا�س البحوث الربملانية.	

•  اأما اال�ستنباط: هو الربط بني االأخبار، واملعلومات، والبيانات الإبراز النتائج واالآثار، وحتديد وجهة اال�ستقراء يف التنقيب عن االيجابيات وال�سلبيات، واال�ستنباط 	
هو الذي يك�شف اجلزئيات التي قد تكون غام�شة على احلكومة اأو املواطنني.

كما اأننا يجب اأن نفرق بني البحث  والدرا�سة االأكادميية، والبحث والدرا�سة الربملانية.

• فالدرا�سة االأكادميية: هي اجلهد الذي يبذله الباحث تفتي�شًا، وتنقيبًا، وحتلياًل، ونقدًا، وحتقيقًا، ومقارنة يف مو�شوع ما بغاية الو�شول اإلى حقيقة، اأو اكت�شافها.	

• اأما البحوث والدرا�سات الربملانية: فهي اإذا كانت جهد بحث يبذل بالتفتي�س، والتنقيب، والتحليل، واملقارنة اإال اأن غايتها الربهنة على �شيء ما، اأو اإثبات اأمر ما، 	
اأوتاأييد راأي ما، مبا يحقق روؤية الربملان.

• فاإذا كان KANL BIGELEOW يرى اأن البحث اأو الدرا�شة االأكادميية هي تقرير واف يقدمه الباحث عن عمل تعهده واأمته، على اأن ي�شتمل التقرير كل مراحل 	
الدرا�شة، منذ كانت فكرة حتى �شارت نتائج مدونة وموؤيدة باحلجج واالأ�شانيد، اإال اأن البحث اأو الدرا�شة الربملانية ال تقف عند حدود النتائج، واإمنا تتخطى ذلك اإلى 

املقرتحات توطئًة للقرار، اأو التو�شية، اأو املطالبة ب�شيء ما بناء على هذه النتائج.

• ولذا فاإن الباحث االأكادميي قد يح�شد ملو�شوع بحثه املادة الالزمة الإلقاء ال�شوء الكا�شف على نتائجه، اإال اأن الباحث الربملاين يح�شد ملو�شوعه لي�س فقط املادة 	
الالزمة، واإمنا املادة الكافية بحيث ال يرتك مزيدًا من املعلومات االأخرى، واإال كان هناك نق�س وتق�شري يف مادة البحث اأو الدرا�شة الربملانية.

 كما اأن غاية البحوث والدرا�سات الربملانية ال يقت�شر على عر�س احلقائق املعروفة، واإمنا اكت�شاف احلقائق املجهولة بني عنا�شر احلقائق املعروفة. فهو ملزم باأن 
يف�شر املو�شوع اأو القانون مو�شوع البحث. فاإذا ناق�س الربملان قانونًا اأو مو�شوعًا يتعلق بالتخلف العلمي يف درا�شة الب��حوث االأكادميي���ة قد ت���راها نت��ائج لعوامل الفقــر، 
اأو االنحراف، اأو التوتر، اأو اخلوف، اأو القلق، اأو اختالل االأ�شرة، اأما الدرا�سة اأو البحث الربملاين عليه اأن يبحث يف احلقائق املعروفة مثل بناء املدر�س، اأهلية املدر�شني، 

نظام االإدارة املدر�شية حتى يبنى قرارات واقعية.

اإزاء ذلك فاإن الطريقة التي ي�شتخدمها الباحث يف بحثه وعمله للو�شول اإلى غاية البحث ت�شمى املنهج methode فاملنهج هو االأداة التي ي�شتخدمها الباحث للو�شول 
اإلى غر�شه، اأو غايته اأو اكت�شاف احلقيقة، اأو الو�شول اإلى املعرفة.

العلم الذي يبحث يف طبيعة هذا املنهج واأ�ش�شه، واأدواته، وقواعده ي�شمى علم مناهج البحث methodologie وكل علم له منهج بحث خا�س به فلالجتماع منهج 
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اأو اال�شرتدادي، ولعلم النف�س منهجه اخلا�س به هو منهج التحليل  خا�س به، هو منهج الو�شف الظاهري االجتماعي، وللتاريخ منهجه اخلا�س به هو املنهج التاريخي، 
النف�شي، وللعلم الطبيعي منهجه اخلا�س به هو املنهج التجريبي الذي يتحقق فيه اأق�شى درجات ال�شبط العلمي، والدقة العلمية بهدف تبيان العالقة القائمة بني متغري 

اأ�شيل م�شتقل، واآخر تابع متغري ناجت عنه مبعنى بيان العالقة القائمة بني متغريين اأو اأكرث.

وللفل�شفة منهجها اخلا�س بها هو املنهج املنطقي الذي يجمع بني التحليل املنطقي، والربهان العقلي، والربهان العقلي، والرتابط العلمي. باالإ�شافة اإلى مناهج اأخرى 
يف الفل�شفة مثل منهج الظواهري الذي يقوم على التميز بني الوقائع اجلزئية املمكنة اأو ما يطلق عليه حقائق العامل اخلارجي، واملاهيات الكلية ال�شرورية والتي تعتمد على 

حقائق العقل. باالإ�شافة اإلى املنهج اجلدويل الذي تعتمد عليه الفل�شفة اجلدولية.

وكل ذلك يعني اأن هناك ارتباطًا وثيقًا بني طبيعة املو�شوع املعالج، وطبيعة املنهج امل�شتخدم فاملو�شوع املعالج يتاأثر حكمًا باملنهج املعالج، وقد تتغري حقيقته اإذا ما عولج 
بوا�شطة منهج غريب عن طبيعته الأن االأ�شل اأو املبداأ هو اأن لكل ظاهرة معينة منهجًا معينًا اأكرث مالئمة من غريه للبحث فيها.

وهذا يوؤدي اإلى اأن ظاهرة واحدة اإذا ما مت درا�شتها مبنهجني متغريين اأو اأكرث فاإننا ن�شل حتمًا اإلى نتائج متفاوتة اأو حقائق متفاوتة. فاإذا در�س الربملان ظاهرة ارتفاع 
االأ�شعار، وذات الظاهرة كانت حمل درا�شة اأكادميية يف كليات االقت�شاد فاإن نتائج الدرا�شة الربملانية �شتختلف حتمًا عن نتائج الدرا�شة االأكادميية العتماد كل منها على 

منهجيات مغايرة يف درا�شة ذات الظاهرة.

اإال اأن ذلك ال يعني اأن منهجيات الدرا�شات والبحوث الربملانية تختلف كليًا عن املناهج العلمية املعروفة، حيث اأن كل املنهجيات مبا فيها املنهجيات الربملانية تتفق 
على اأهمية اال�ستقراء، واال�ستنباط، والفر�ص، والتحليل، والرتكيب. وهذه هي ذاتها خ�سائ�ص علم املنطق الذي ت�شلح قواعده الأن تكون املنهل الذي تنتهل منه 

جميع العلوم باأنواعها املختلفة من الدرا�شة والبحوث. ولكن هل كل اأنواع املنطق لها ذات االأهمية يف العلوم.

فالفل�سفة قد تبدى اهتمامًا اأكرب للمنطق ال�سوري الذي يهتم بدرا�شة �شورة الفكر ال مادته. والتاريخ قد يبدي اهتمامًا اأكرب باملنطق التاريخي الذي يقوم على 
جملة من املبادئ والقواعد والقوانني التي ت�شري على هديها كل ال�شعوب والتي ن�شتطيع بها معرفة اأحوال املا�شي وا�شرتجاع اأحداث التاريخ.

وعلم النف�س الذي اأبدى اهتمامًا اأكرب باملنطق الذي يقوم على جملة من املبادئ والقواعد التي تعرف بوا�سطتها حاالت االإن�سان النف�سية املر�سية. والعلوم 
الطبيعية التي تبدي اهتمامًا باملنطق البيولوجي الذي يبدو يف ظواهر احلياة املختلفة.

وبعد اإلقاء ال�سوء على عدد من العلوم واملنطق املرتبط بها، فاإننا نت�ساءل اأي نوع من املنطق حتتاج اإليه الدرا�سات والبحوث الربملانية؟

تعتمد الدرا�سات والبحوث الربملانية ب�سفة عامة يف حتليالتها ودرا�ساتها على ما يطلق عليه املنطق الربجماتي  pragmatisme الذي يقوم على اأ�سا�س 
تقدير احلقائق واالأفكار من خالل قيمتها العلمية ونتائجها املادية.

فالدرا�شات والبحوث الربملانية يجب اأن تتعاي�س مع احلقائق واالأفكار من ناحية باإيجابياتها املتحققه، و�شلبياتها الواقعة، وتفح�س النتائج املادية حتى يتحقق الهدف من اإجرائها.

كما اأن تقدير احلقائق واالأفكار من خالل قيمتها العلمية يف البحوث والدرا�شات الربملانية يعتمد ب�شفة اأ�شا�شية على منطلق جوهري هو اأن ذلك التقدير يهدف اإلى 
1626( يف كتابه “االأورغانون اجلديد”  حتقيق ال�سالح العام فاإنه ال ميكن اأن يقرتن بروا�سب اأو معتقدات خاطئة. وهي التي اأكد عليها فرن�شي�س بيكون ) 1561 - 

باالأوهام واالأ�شناف االأربعة وهي:
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اأوهام القبيلة اأو اجلن�س: التي تعني اأن تقدير احلقائق واالأفكار كناية عن �شور الأنف�شنا اأكرث من كونها �شورًا حقيقية عن االأ�شياء.أ. 

فاالأفكار التع�شبية التي تفتقد ب�شمتها و�شوابها املطلق، ونحاول فر�شها ق�شرًا بالرغم من وجود العديد من االأدلة التي تدح�شها ويجعل تقدير هذه احلقائق واالأفكار 
مو�شع �شك. فحتى اإذا ما اختلفت االأحزاب، واجلماعات، واالأفراد يف داخل الربملان فعليهم االإ�شغاء اإلى الغري ال�شتلهام احلقيقة من عنا�شر خمتلفة. وذلك بعد اإخ�شاع 

االأفكار واحلقائق للتفح�س والتفتي�س.

اأوهام الكهف: وهي االأوهام واالأخطاء الفردية يف البحوث والدرا�شات الربملانية املتاأتية عن ميول واجتاهات ومعتقدات الباحث التي يريد اأن يفر�شها على بحثه. ب. 
فبع�س الباحثني مييل اإلى التحليل دون ا�شتقراء وو�شف كايف للظاهرة الربملانية حمل درا�شته اأو بحثه، والبع�س مييل اإلى البناء الو�شفي دون اأن يتخطاها اإلى 
اأبعاد التحليل، والثالث يقد�س اأفكار املا�شي ويرف�س اأن يطوع اأفكار املا�شي للحا�شر، والنوع الرابع من الباحثني يرف�س باإجراء كل ماله �شلة باملا�شي، وين�شاق اإلى 

كل ما هو جديد يف حني اأن التخل�س من اأو�شاف الكهف تعني التوازن مبيزان العقل بني اجلوانب االأربعة ال�شابقة ودون اأن يطغى جانب على اآخر.

اأوهام ال�سوق: وهي االأو�شاف التي يف البحوث والدرا�شات الربملانية ب�شبب تولد اعتقاد قوي لدى الباحث اأو الدار�س الربملاين باأن ما يردده النا�س، اأو ما تن�شره و�شائل ت. 
االإعالم، اأو ما هو قائم من املعلومات على �شبكة االإنرتنت، اإمنا هي حقائق م�شلم بها، وينطلق يف بناء الفر�شيات والنتائج يف البحث اأو الدرا�شة الربملانية من خالل 
هذه االأو�شاف االأمر الذي يوؤدي اإلى االبتعاد عن الدقة العلمية والو�شوح. كما اأن االأخذ بهذه االأو�شاف تعني تعطيل عقل الباحث اأو الدار�س الربملاين وجتعله ين�شاق 

وراء م�شلمات ال يختربها مما يجعل نتائج البحث اأو الدرا�شة الربملانية تعرب من جهل فا�شح بحقائق االأمور وفق روؤيتها العلمية.

اأوهام امل�سرح: وهي االأوهام هي الدرا�شات والبحوث الربملانية املتاأتية من االعتقاد اجلازم باأفكار واأراء وطروحات االأكادمييني، اأو الدرا�شات التي تاأتي للربملان من ث. 
اخلار	 من بع�س املتخ�ش�شني الأنه كما يقول بيكون اأن هذه االأفكار واالآراء ما هي اإال م�شرحيات متثل عوامل ابتدعها اأ�شحابها، وتعرب عن م�شارحهم اخلا�شة التي قد 
تتالقى اأو تعرب حقيقًة عن العامل الواقعي. يف حني اأن املجال اخل�شب للدرا�شات والبحوث الربملانية هو اختبار الواقع وتقدمي احللول مل�شكالت املجتمع الواقعية. فمهما 
كانت قيمة االآراء واالأطروحات العلمية للدرا�شات التي تعد من خار	 الربملان فهي ال متثل للربملان �شوى معلومات يجب اأن تخترب يف الدرا�شات والبحوث الربملانية 

ملعرفة مدى انطباقها اأو اختالفها عن الواقع املجتمعي.

ولذا فاإن اأي تطور يف الدرا�شات والبحوث الربملانية لن يتحقق له النجاح طاملا بقيت هذه االأو�شاف حتلق كاأ�شا�س للدرا�شات والبحوث الربملانية. فال�شبيل الرئي�شي اإلى 
حتقيق التطور ب�شاأنها لن يكون اإال من خالل اإتباع منهجيات واأ�شاليب العلم احلديث التي متثل اإطارًا مهمًا ال ميكن اإغفاله للفكر الربملاين.

يف  الربملانية  البحوث  عن  1991م  يف  جريالد  لنكولني  درا�شة  اإليه  ي�شري  ما  وفق  االأمريكي  الكوجنر�س  يف  الربملانية  والدرا�شات  البحوث  مبادئ  من  فاإنه  ثم   ومن 
الكوجنر�س االأمريكي:

اإن كل نتائج االأبحاث والدرا�شات ال�شابقة بالظاهرة الربملانية مو�شوع البحث ال متثل حقيقة خال�سة، واإمنا معلومات تاريخية تخ�شع للتحليل والفح�س.. 1

التخلي عن مبداأ انتقاء املعلومات، اأو تخريها، فاملعلومات التي تتفق مع وجهة نظر الباحث وا�شتدالالته هي التي يتم حتريها دون حتليل املعلومات االأخرى، اأو االآراء . 2
املناه�شة لالأولى. فذاك ميثل �شرطان البحوث والدرا�شات الربملانية الأن غاية البحث اأو الدرا�شة الربملانية هي الو�شول اإلى احلقيقة والربهنة عليها مبجرد و�شوح 

روؤيتها العتبار ال�شالح العام.
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اإن بلوغ مرتبة احلقيقة الن�سبية يف البحوث والدرا�شات الربملانية ال ميكن التو�سل اإليها بدون بذل اجلهد الكايف من خالل التنقيب عن املعلومات، والتحليل . 3
والرتكيب لعنا�شرها اجلزئية وفق االآليات املتاحة لالأنواع املختلفة من البحوث والدرا�شات الربملانية. فالباحث اأو الدار�س الربملاين اأ�شبه بال�شابح يف البحر ال يرى 

اأر�شًا له، ويريد اأن يبلغ ال�شط فعليه بذل عنايته الالزمة حتى يدرك بر اأمانه.

عدم اإغفال اأي معلومة اأو فكرة تتعلق مبو�سوعه واأن ي�شعها يف جداول توظيف املعلومات الربملانية التي �شياأتي ذكرها الحقاً.. 4

اأن تكون لغة البحث اأو الدرا�شة الربملانية مبينة على اختيار االألفاظ والعبارات التي تعرب عن املراد املق�سود بحيث ال حتمل العبارة الربملانية التاأويل اأو الفهم . 5
على اأكرث من وجه.

اأن يبتعد الباحث اأو الدار�س الربملاين عن العبارات العامة التي ال ت�سيف جديدًا، وال تقيم وزنًا للبحث اأو الدرا�شة، بل تثري اال�شطراب يف الذهن.. 6

واإذا ما اأخذنا يف االعتبار هذه املبادئ ال�شتة الذي ت�شري اإليه درا�شة لنكولن جريالد فاإن ذلك يرتبط ب�شله وثيقة باملنهج الديكاردي ن�شبة اإلى الفيل�شوف ديكارت )1650-1596(.

البداهة  اأو  اليقني  قاعدة  اأولهما  اأ�سا�سية  قواعد  اأرب��ع  على  منهجه  دي��ك��ارت  اأق��ام 
وثانيها قاعدة التحليل، وثالثها قاعدة اال�ستقراء اأو االإح�ساء ال�سامل.

وبعيدًا عن املبادئ الفل�شفية اأو النظرية التي اأحاطت بهذه القواعد االأربع فاإنه من املهم كيفية انطباقها على البحوث والدرا�شات الربملانية .

كيف ميكن تطبيق املنهج الديكارتي على البحوث والدرا�سات الربملانية؟

ميكن تطبيق هذا املنهج من خالل اخلطوات التالية:

بعد جمع املعلومات الكافية والالزمة حيال املو�شوع، اأو القانون حمل الدرا�شة، واال�ستقراء اجليد لهذه املعلومات �شواء كانت اأ�شلية اأو فرعية فاإنه قبل اأن نبا�شر . 1
الكتابة علينا اأن ن�سع يف اعتبارنا ثالثة مبادئ اأ�سا�سية.

اأ.  اأولها جتنب الت�سرع يف اال�ستنتاج، اأو بناء نتائج وفق ما جمعته من معلومات الأن خطورة البحوث والدرا�شات الربملانية اأنه يف حال تبنيها فاإنها تكون توطئه للقرار . 2
اأو التو�شية الربملانية. ولذا فاإن اأي ت�شرع يف اإطار اإطالق االأحكام �شيوؤدي اإلى اأخطاء فنية بالغة يف البحث اأو الدرا�شة .

ب.  �شرورة اختيار الباحث للمنهج العلمي الربملاين االأن�سب ملعاجلة اأو�ساع الظاهرة حمل البحث اأو الدرا�شة.  

حيث الحظنا كثريًا اأن الباحثني الربملانيني ي�شارعون يف مبا�شرة الكتابة بعد مرحلة جمع املعلومات دون اأن يكون اأمامه هدف وا�شح، اأو و�شيله معينة كمنهجية 
برملانية حمددة العنا�شر حتى ي�شل يف النهاية اإلى التحليل ال�شليم لبحثه اأو درا�شته الربملانية اأو الت�شريعية. وعدم اختيار الباحث ملنهاجيه علمية برملانية حمددة 
�شيوؤدي حتمًا اإلى اأن ما يكتبه اأو النتائج التي �شي�شل اإليها اإمنا تعرب عن هواه ال�شخ�شي، وهذا يرف�شه ديكارت بعبارته “عدم امليل مع الهوى” اأو اأن تكون الكتابات 

الربملانية معربة عن تاأييد عاطفي ع�شوائي الآراء اأو اأفكار �شخ�س نقل عنه الباحث اأو الدار�س الربملاين.
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 كل املعلومات التي جمعها الباحث اأو الدار�س الربملاين تخ�سع للتحليل والرتكيب عدا املعلومات البديهية التي ال حتتا	 اإلى اإثبات لتاأكيد م�شداقيتها. واأي 	. 
معلومات بديهية يجب اأن يتوافر فيها �سرطني االأول الو�سوح التام، 

وثانيها التميز املطلق وهذا ما عرب عنه ديكارت بقوله “يجب اأال اأقبل �شيئًا على اأنه حق، ما مل اأعرف يقينًا اأنه كذلك، واإال دخل يف اأحكامي اإال ما يتمثل اأمام عقلي يف 
جالء ومتيز، بحيث ال يكون لدي اأي جمال لو�شعه مو�شع ال�شك”.

حتليل املعلومات: هذه من اخلطوات املهمة يف الدرا�شات والبحوث الربملانية التي تدور مو�شوعاتها حول ظواهر اجتماعية واقت�شادية و�شيا�شية وثقافية.. 3

واأي مو�شوع، اأو قانون، اأو �شوؤال اأو ا�شتجواب يف اأي برملان يعني اأن الظاهرة االجتماعية املعنية يف القانون، اأو االأدوات الرقابية اأ�شبحت يف و�شع اإ�شكالية. واأن و�شعها 
االإ�شكايل يف واقعها االجتماعي هو الذي اأدى اإلى نقلها للربملان. فاإذا كان التعليم جيدًا يف واقعة االجتماعي فلن نطرح قانونًا يف الربملان لتح�شني اأو�شاع التعليم ولن تكون 
هناك اأي درا�شات اأو بحوث ت�شريعية، اأو تتعلق با�شتخدام االأدوات الرقابية. ولكن ما اإن يحدث و�شع اإ�شكايل لعنا�شر التعليم يف الواقع االجتماعي حتى يهب الربملان الإعادة 

التوازن لعنا�شر التعليم اإما من خالل قانون، اأو مناق�شة مو�شوع، اأو تقدمي �شوؤال، اأو ا�شتجواب اأو غريه من االأدوات الرقابية.

وب�شفة عامة فاإن كل ظاهرة اجتماعية تتكون من العديد من العنا�شر، وعنا�شر اأي ظاهرة املفرت�س اأن تتكامل وترتبط فيما بينها الأن ذلك هو الذي يحقق التوازن 
للظاهرة االجتماعية. وهذا التوازن هو الذي يتم التعبري عنه باأن اأو�شاع ال�شحة يف هذا البلد جيدة، اأو اأو�شاع اال�شتثمار م�شتقرة وجيدة. ولكن االأمر ال يحدث كذلك 
با�شتمرار يف الواقع االجتماعي. بحيث اأن هذا الواقع بطبيعته متغري ومتقلب فهو قد ي�شنف لنا معطيات جديدة مل تكن قائمة من قبل، اأو يقلل من �شاأن اأهمية متغريات 
كان لها االأولوية يف الظاهرة االجتماعية يف املا�شي ونظرًا لتغري وتقلب الواقع االجتماعي فاإن هذا يلقي باآثاره وظالله على الظواهر االجتماعية. فالتعلم الذي كان جيدًا 
يف واقعة االجتماعي وكانت عنا�شره من مدر�شيني، وطلبة، ومناهج علمية، ومدار�س، واإدارة مدر�شية يف حالة توازن، اأي اأن كل العنا�شر تبدو متوازنة القوى. اإال اأنه نظرًا 
لتغري الواقع االجتماعي حدث اختالل يف العالقة الرتابطية والتكاملية بني عنا�شر هذه الظاهرة، وهذا اخللل ميكن التعبري عنه باأن بع�س العنا�شر ازدادت قوة يف وجه 

عنا�شر اأخرى من ذات الظاهرة.

االأمر الذي ي�ستنتج منه جراء تغري الواقع االجتماعي وتقلبه اأننا اأمام نوعني من 
عنا�سر اأي ظاهرة اجتماعية.

• النوع االأول: يطلق عليه العنا�سر القوية.	
• النوع الثاين: يطلق عليه العنا�سر ال�سعيفة.	

وكواقع احلال فاإن العنا�سر ال�سعيفة ال ت�ستطيع اأن ت�سمد كثرياً اأمام العنا�سر القوية.
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والربملان يف كل اأفعاله ال�سابقة اإمنا يكون هدفه الرئي�سي تقوية العنا�سر ال�سعيفة 
ت��وازن مع العنا�سر القوية مما يعيد لعنا�سر الظاهرة  يف الظاهرة لتكون يف حالة 

االجتماعية تكاملها وترابطها.

�شيا�شات  بتغري  اأو  بالقانون،  اإما  اإيجاد عالج  على  فيعمل  القوية  العنا�سر  اجتماعية من  اأي ظاهرة  ال�سعيفة يف  العنا�سر  الإنقاذ  الربملان  يتدخل  وهنا 
التي  التو�شيات  خالل  من  برملانية  عال	  تذكرة  واإ�شدار  العامة  املناق�شات  يف  ال�شعيفة  العنا�شر  حالة  ت�شخي�س  خالل  من  اأو  الرقابية،  اأدواته  خالل  من  حكومية 

ي�شدرها يف هذا ال�شاأن.

فالربملان عندما يدرك مثاًل اأن م�شتوى اخلدمات ال�شحية الذي يقدم اإلى املواطنني غري ملبي الحتياجاتهم، واأن به الكثري من العيوب. فهذا يعني علميًا اأن عنا�شر 
ظاهرة م�شتوى اخلدمات ال�شحية تتكون من االأطباء، املر�شى، امل�شت�شفيات، اإدارة امل�شت�شفيات، االأجهزة الطبية املتوافرة بامل�شت�شفيات اأو من املفرت�س اأنه يف حال التوازن 
بني العنا�شر ال�شابقة، اأي اأن جميع عنا�شر الظاهرة يف م�شتوى قوة واحدة )اأي اأن جميع العنا�شر توؤدي مهمتها وفق ما هو مر�شوم لها من اأهداف اجتماعية( فاإن م�شتوى 
اخلدمات ال�شحية الذي �شيقدم للمواطنني �شيكون جيدًا. اإال اأنه بافرتا�س اأن بع�س العنا�شر ال�شابقة امل�شار اإليها اأ�شبحت اأ�شعف مما كانت عليه اأي انتقلت من مرحلة 
التوازن اإلى مرحلة ال�شعف والوهن الذي قد ي�شيب بع�س العنا�شر الأي عوامل اأو متغريات طراأت على الواقع االجتماعي مثل عن�شر امل�شت�شفيات الذي قد ي�شعف اأمام 

املتغري الزمني يف الواقع االجتماعي اأي مدة عمل امل�شت�شفى، اأو نظرًا الزدياد احلاالت املر�شية التي ي�شتقبلها يوميًا، اأو نظرًا لتغري االإدارة اأو تغري م�شتوى التمري�س.

فاملهم اأن هناك عوامل متغرية يف الواقع االجتماعي اأ�سابت عن�سر اأو اأكرث من عنا�سر الظاهرة فاأدت اإلى �سعفها يف حني بقيت العنا�سر االأخرى 
على قوتها.

 فمثاًل عن�شر االأطباء مل يتاأثر فالنظام التعليمي الذي ينتج اأطباء مهرة ظل ثابتًا على الرغم من �شعف م�شتوى اخلدمات ال�شحية الذي يقدم للمواطنني. وقد جند 
الدليل على ذلك يف اأن العيادات اخلا�شة لالأطباء، اأو امل�شت�شفيات اخلا�شة ما زالت على حالها يف تقدمي خدمات �شحية جيدة.

ومن ثم فاإن الربملان عند مناق�شة قانون لتح�شني اخلدمات ال�شحية، اأو �شوؤال اأو ا�شتجواب، اأو مو�شوع عام فاإنه لن يكون معنيًا مبناق�شة اأو�شاع االأطباء، اإمنا �شريكز 
نقا�شاته على عن�شر امل�شت�شفيات الذي اأ�شابه الوهن وال�شعف، و�شيعمل جاهدًا على اأن يقوى عن�شر امل�شت�شفيات حتى يعود التوازن بينه وبني عن�شر االأطباء اأو غريه من 

العنا�شر االأخرى.

ولعل ذلك ما ق�شده ديكارت من قاعدة التحليل للظاهرة االجتماعية، حيث قال “ اأن حل اأي مع�سلة م�ستع�سية على الفهم واحلل اإمنا يبداأ بتق�سيمها 
اإلى عنا�سرها املكونة لها اأو اإلى اأكرب قدر من العنا�سر اأو الأجزاء التي تدخل لها، وبقدر ما تدعو احلاجة اإلى ذلك”.

الغر�ص من جتزئة اأي ظاهرة يف الدرا�سات والبحوث الربملانية والت�سريعية اإلى العنا�سر املكونة لها هو فهم االإ�سكالية التي حدثت يف عنا�سر الظاهرة. . 4
وفهم اأي م�سكلة اأ�سابت العنا�سر يعني معرفة اأ�سباب هذه امل�سكلة، اأو ما هي املعطيات االجتماعية التي اأدت اإلى هذه امل�سكلة، اإال اأن الدرا�شات والبحوث 
الربملانية ال تقف عند هذا احلد حيث اأن فهم امل�شكلة يف الربملان لي�س غر�شًا يف ذاته واإمنا قد يكون ذلك يف الدرا�شات والبحوث االأكادميية، واإمنا هذا الفهم 
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للم�سكلة يف الربملان ما هو اإال و�سيلة للبحث عن احلل املنا�سب وهذا ما �شنتعر�س له الحقًا بالتف�شيل يف اإطار املنهجيات الربملانية.

 اإال اأنه ب�شفة اأولية فاإنه ميكن اال�شتفادة من التحليل االأويل. لعنا�شر امل�شكلة يف اإطار ما يعرف بورقة العنا�شر الربملانية التي قد متثل اأحد اخليارات املتاحة اأمام 
الباحث لتطبيق املنهج الديكارتي يف مرحلة جمع املعلومات عن الظاهرة.

جدول العنا�سر الربملاين

عنا�سر الظاهرةالظاهرة
املعلومات املرتبطة بكل عن�سر على 

حدة
اال�ستنتاج املعلوماتي

نتائجاأ�شباب

-قاعدة تركيب املعلومات: تعترب قاعدة تركيب املعلومات من اأهم القواعد يف نظر املنهج الديكارتي حيث اأنه بعد حتليل الظاهرة اإلى عنا�شر خمتلفة فاإن بع�س 
العنا�شر قد تكون غام�شة، اأو اإننا مل ن�شل بعد اإلى حقائق املعلومات املرتبطة بهذا العن�شر يف هذه احلالة فاإن هذه العنا�سر الغام�سة نعمل على حتليلها اإلى عنا�سر 

اأب�سط، ومن خالل هذه العنا�سر الب�سيطة نكرر مرة اأخرى جدول العنا�سر الربملاين، ونقوم بتحليلها.

وبعد اأن ننتهي من هذه اخلطوة نعمل على اإعادة ترتيب االأفكار، اأو اإعادة ترتيب العنا�شر، اأو ما يطلق علية تركيب العنا�شر، اأي اأن العنا�شر املت�شابهة يف اأ�شبابها 
ونتائجها �شت�شكل يف حد ذاتها حمورًا من حماور املو�شوع.

ون�شتمر هكذا دواليك، يف حني تظل العنا�شر املختلفة فيما بينها حماور اأخرى منف�شلة لدرا�شة الق�شية اأو املو�شوع.

االأ�شياء واأ�شهلها معرفة، ثم متدرجًا �شيئًا ف�شيئًا حتى اأ�شل اإلى معرفة  باأب�شط  بادئًا  بنظام  اأفكاري  اأرتب  اأن  وقد عرب ديكارت عن هذه القاعدة العلمية بقوله “ املهم 
اأكرث االأمور تركيبًا”

ويعتمد هذا املنهج على اجلمع ال�شحيح للمعلومات اأو ما يطلق علية تقمي�س املعلومات.

ما هو تقمي�س املعلومات؟

ت�شنع  القما�س،  الثياب من  ت�شنع  البحث فكما  ملادة  والالزمة  الكافية  املعلومات  يعني جمع  وا�شطالحًا  املعلومات من هنا وهناك”،  “جمع  يعني  لغة  التقمي�س 
االأبحاث والدرا�شات من املوارد واملعلومات املجتمعة من امل�شادر واملراجع”.

ويقول الرازي “اإذا كتبت فتقم�س واإذا بحثت ففت�س”
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كيف يتم التقمي�س؟

 مير تقمي�س املعلومات التي يتم جتميعها بثالث  مراحل اأ�سا�سية هي:	•

تلخي�س عامتلخي�س خمت�شر مل�شمون الن�س

مراحل تقمي�س املعلومات

تفتي�س املعلومات

وحتى يقوم الباحث باملراحل الثالث فاإن املعلومات التي جمعها �سيكون عليه اأن يقوم بثالثة اأنواع من القراءات:	•

ــــقــــراءة الـــتـــي ت��ف��ح�����س   ال
امل���ع���ل���وم���ات لــتــحــديــد مــدى 

قيمتها

التي  املتاأنية  ال��ع��ادي��ة  ال���ق���راءة 
تهدف اإلى فهم معاين العبارات

ال�����ق�����راءة ال��ف��اح�����س��ة تــهــدف هــذه 
القراءة اإلى التفكري فيما قراأه الباحث 
والرتكيب  التحليل  اإلـــى  ي�شل  حتى 

واال�شتنتا	

ما الذي مينع الباحث الربملاين من فهم ما يقراأه؟

التفكري يف اإنهاء االإجهاد اجل�شدي
املو�شوع �شريعا

ان�شغال الذهن التوتر النف�شي
بعدة مو�شوعات

عدم الرتكيز لعدم 
الرغبة يف االإجناز
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اإذا فهم الباحث ما قراأه ، فكيف يحدد طريقة كتابته للبحث اأو الدرا�سة الربملانية؟

حتديد طريقة كتابة البحث اأو الدرا�شة الربملانية تتوقف على حتديد الهدف من البحث اأو الدرا�شة اأو الورقة الربملانية وب�شفة عامة فاإن اأي بحث اأو درا�سة برملانية 
فاإن هدفها ال يخرج عن ثالثة احتماالت.

ــق ب���ت���ف�������س���ري ال����ظ����اه����رة  ــعــل ــت هـــــدف ي
اأو البحث الربملاين ال تقت�شر  فالدرا�شة 
على و�شف الظواهر االجتماعية الأن هذا 
الو�شف مهما كان دقيقًا ال يوؤدي اإلى فهم 
الظاهرة  وتف�سري  الربملانية.  الظاهرة 
ونتائج  حدوثها  اأ�سباب  معرفة  يعني 

االأ�سباب.

الظاهرة  مل�سار  بالتنبوؤ  يتعلق  هدف 
على  ــوقــف  ــت ي وهـــــذا  امل�����س��ت��ق��ب��ل  يف 
حمــددة  علمية  منهجيات  ا�شتخدام 
معرفة  مثل  الحــقــًا،  تف�شيلها  �شيتم 
بني  والــتــاأثــري  ـــر  االأث عنا�شر  وقــيــا�ــس 

خمتلف عنا�شر الظاهرة الربملانية.

هدف يتعلق ب�سبط الظاهرة االجتماعية 
ويبدو ذلك وا�شحًا يف البحوث والدرا�شات 
يعني  والــذي  بالقوانني  املتعلقة  الت�شريعية 
اأو الظروف التي جتعل  التحكم يف العوامل 

ظاهرة ما تتحرك على �شورة معنية.

وملاذا تكون اأهداف البحوث والدرا�سات الربملانية اإما تف�سري الظاهرة اأو التنبوؤ مب�سارها امل�ستقبلي، اأو �سبطها والتحكم يف العنا�سر امل�سّكلة لها؟

هذه االأهداف الثالثة للدرا�شات والبحوث الربملانية اإمنا تنبع اأ�شا�شًا من االأغرا�س احلقيقية الإجراء الدرا�شات والبحوث الربملانية وهذه االأغرا�س تتحدد يف:

اإما الو�شول اإلى حل مل�سكلة 
يناق�شها ويدر�شها الربملان وهذا 

يقت�شى التق�شي ال�شامل والدقيق 
جلميع ال�شواهد واالأدلة التي ميكن 

التحقيق منها

فح�س دقيق الكت�ساف عالقات جديدة 
بني املعلومات حتى يزيد الربملان من 

معرفته احلالية بامل�شكلة مو�شوع الدرا�شة 
ومن ثم يبني قراراته يف �شوء املعرفة 

اجلديدة.

ال�شعي وراء معرفة احلقيقة كما هو احلال 
يف ال�شوؤال واال�شتجواب مما يجعل االأوراق 

والدرا�شات الربملانية يف هذا ال�شاأن لها 
طبيعة خا�شة
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هل هناك خطوات علمية م�سرتكة اأو مت�سابهة بني كل اأنواع البحوث والدرا�سات الربملانية على الرغم من وجود اختالفات بني منهجيات هذه البحوث 
والدرا�سات؟

هناك �ست خطوات رئي�سية ميكن اعتبارها الق�سم امل�سرتك بني خمتلف اأنواع البحوث والدرا�سات الربملانية	•

الو�شول اإلى النتائج حتديد م�شكلة الظاهرة 
ومو�شوع الدرا�شة

جمع البيانات واملعلومات 
املت�شلة بالظاهرة

الفر�س الربملاين 
للظاهرة

اختبار �شحة الفرو�س 
الربملانية

حتليل املعلومات 
وتف�شريها

اأوًل: حتديد م�سكلة الظاهرة مو�سوع الدرا�سة اأو البحث الربملاين:

حتديد م�سكلة البحث يعني الو�سف الدقيق خللفية امل�شكلة وهو ما يعرب عنه اأوراق اخللفية الربملانية، وحتديد م�شكلة الظاهرة يعد من اخلطوات االأ�شا�شية 
يف درا�شة اأي ظاهرة اأو قانون يف الربملان الأنه بناًء على هذا التحديد �شيتم تقدير كل خطوات البحوث والدرا�شات الربملانية والت�شريعية التالية. كما اأن حتديد م�سكلة 

البحث يعني اختيار املنهج العلمي الذي �شيتبعه الباحث يف بحث وتفح�س هذه الظاهرة الحقًا.

م�سكلة الظاهرة = مو�سوع له عنا�سر غام�سة

ولكي نف�سر الظاهرة فنحن بحاجة اإلى :

ا�شتقراء معلومات اخلرباء 
واملتخ�ش�شني

تركيب املعلومات امليدانية 
ومقارنتها باملعلومات والبيانات 
احلكومية واآراء واأفكار اخلرباء

حتليل املعلومات والبيانات 
احلكومية

ا�شتقراء املعلومات املتوفرة من 
و�شائل االإعالم واالنرتنت وغريها من 

املعلومات االأخرى
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ثانيًا: جمع املعلومات والبيانات

امل�شكلة االأ�شا�شية يف جمع املعلومات والبيانات اإما يعود اإلى ندرتها، اأو كرثتها ويف كلتا 
احلالتني فاإن الباحث الربملاين يعاين من كيفية التعامل مع املعلومات، اأو ترتيب اأفكاره.

نبداأ بامل�شكلة البحثية واملعلومات الكثرية: فالباحث قد يخ�شى من جتاهل اأي معلومة، اأو عدم كتابتها يف حني اأن بحثه ال يريد اإال نوعًا حمددًا من املعلومات.

والباحث الربملاين عليه منذ البداية يف التعامل مع حجم املعلومات الكثرية اأن ي�سعى اإلى حتديد مفاهيم وحتديد املفاهيم من املعلومات يعني تبيان ما تعنيه 
املعلومات من مقا�سد، وتو�سيح ما تت�سمنه من معان، وما تظهره من �سفات.

فاملعلومات املرتادفه، اأو التي تتكرر معانيها باألفاظ وعبارات خمتلفة، كذلك فاإن هناك ق�شمًا من املعلومات يطلق عليه املعلومات غري املحددة، اأو العامة وهو نوع 
من املعلومات الف�شفا�شة التي ال تقيم وزنًا يف اال�شتقراء اأو التحليل.

 اأما النوع الثالث من املعلومات يطلق عليه املخبئة وهي تلك املعلومات التي حتتا	 اإلى تو�شيح وتف�شري، اأو اأن هذه املعلومات يف حد ذاتها يف حاجة اإلى تف�شري جديد 
من معلومات جديدة.

 اأما النوع الرابع من املعلومات والذي يعد العن�شر االأكرث اأهمية يف املعلومات الربملانية هو ما يطلق عليه املعلومات امل�سورة وهي تلك املعلومات التي حتتل كلماتها 
�شور لها يف اأر�س الواقع. حيث اأن �شور املعلومات يف الواقع هي التي جتعل مفاهيمها وا�شحة.

فعندما نقول اإن�شانًا فاإن لالإن�شان �شورة ميكن ت�شورها. ولكن عندما نقول ال�شعادة فاإن من ال�شعب ر�شم �شورة لها مع اإننا قادرون على ت�شورها يف �شلوكيات االأفراد 
واجلماعات. ف�شورة االإن�شان يف الواقع ميكن اأن تت�شكل يف ذكر، اأو اأنثى، طفل، اأو عجوز، عربي، اأوربي، اأ�شمر، اأبي�س.

 فكل هذه التفا�شيل ميكن اأن تكون حممولة يف �شورة االإن�شان، اأما ال�شعادة فلي�س لها �شورة معينة فقد نتخيلها بالبهجة، والر�شا، والفرحة التي تر�شم على وجه االإن�شان 
اإال اأنه ال ميكن حتديد �شورة حمددة لها.

ولذلك فاإن املعلومات التي لها �سور واقعية وتتحرك يف الواقع االجتماعي حتمل مفاهيم وا�سحة يف البحوث والدرا�سات الربملانية.- 

اأما املعلومات التي ال حتمل �شورة فاإنها حتتا	 اإلى تو�شيح اأكرث من غريها من اأجل حتديد املفاهيم. وبدون هذا التحديد فاإن يتعذر حتديد امل�شكلة البحثية اأو - 
اإجراء نوعيات التحليل الالزمة لها. فاملعلومات الربملانية التي حتتاجها الدرا�سات والبحوث الربملانية دوماً حتتاج اإلى دالالت واقعية يعرب عنها.

فالربملان لي�س معنيًا بالفل�شفات النظرية، اأو املفاهيم العلمية االأكادميية اإال بالقدر الذي يخدم دالالته الواقعية.

بينهما.  يوجد عالقة  وال  الرقم )3(  يختلف متامًا عن  واحلروف فاحلرف )حـ(  االأرقــام  بني  نفرق  الت�شريعية  والدرا�شات  البحوث  فاإننا يف  اأكرث  ال�شور  لتو�شيح 
فاحلرف)حـ( يعرب عن �شوت ال �شورة له يف الواقع.
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 اأما )3( فلها دالالت كن�شبة مئوية، ولها ن�شف )1.5(، و�شبب وجود )3( هو وجود 2 + جزء اآخر وهو 1. ولن نح�شل على الرقم )3( اإال اإذا اأخذنا االأرقام املكونة 
له وهي 1 و 2.

يف حني اأن احلروف م�ستقلة، فالرقم)3( دائماً جزء من اأي رقم ياأتي من بعده. اأما )اأ( فلي�س جزءًا من احلرف )ب(، واحلرف )ب( لي�س جزءًا من حرف 
)حـ( فكل حرف له داللته.

كما اأن االأرقام ميكن ت�سورها فيمكن اأن نت�شور ثالثة اأ�شخا�س، وثالث اأ�شجار، وثالثة حيوانات. اأما احلروف فهي تعرب عن اأ�سوات. فال ميكن اأن نت�شور )حـ( 
من االأ�شخا�س، اأو )حـ( من احليوانات. كما اأن هذه احلروف ال تعطي معنى اإال وحدة بني حرفني اأو اأكرث فيها ولذا فاإنه يف ال�شياغة الت�شريعية، اأو البحوث والدرا�شات 

الت�شريعية فاإننا نلجاأ اإلى االأرقام لتو�شيح ترتيب االإجراءات واالأفكار فاخلال�سة التي نريد اأن ننتهي اإليها هي:

اإن املعلومات هدفها يف البحوث والدرا�سات الربملانية هو حتديد املفاهيم �سواء بنائياً اأو وظيفياً.

الوظيفة املبتغاةالدور الذي توؤديه

حتديد مفاهيم املعلومات الربملانية يتوقف على

ولتو�شيح ذلك فاإن الدور البنائي لقانون اإ�شالح التعليم يتمثل يف اإن اخلرو	 على هذا القانون يعد انحرافا عن القانون.

اأما الدور الوظيفي للقانون هو تنظيم وتطوير العملية التعليمية وحتقيق اأهداف اجتماعية.

 اأما النوع اخلام�س من املعلومات يطلق عليه املعلومات ذات القيا�س وهو نوع مهم من املعلومات التي حتتاجها الدرا�شات والبحوث الربملانية خا�شة عند ممار�شته 
للدور الرقابي.

فاإذا كان الربملان هو الذي ي�شن القوانني، ويقر اأ�شا�شيات النظم ال�شيا�شية واالجتماعية، واالقت�شادية، فاإن اأي �شلوكيات يقي�شها الربملان مبدى انحرافها عن القوانني، 
والنظم املجتمعية التي اأقرها د�شتوره.
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اإ�سكاليات وحتليل لالإ�سكاليات، وثانيهما  املو�سوع يف حد ذاته وما يتفرع عنه من  اأولهما  اأو ق�سية برملانية تت�سكل من جانبني رئي�سني  مو�سوع  فكل 
القيا�س الذي يعني قيا�س عنا�سر املو�سوع اأما بالد�ستور اأو القوانني اأو االأعراف، اأو الدين.

 فقد يرتاءى للحكومة من واقع براجمها يف التطوير واالإ�شالح اأن تطرح قانون لال�شتن�شاخ، فاإن البحوث والدرا�شات الت�شريعية مع حتليلها وتركيبها لعنا�شر هذا 
املو�شوع فاإنها اإذا اأغفلت عن�شر القيا�س اأي قيا�س هذا املو�شوع بثوابت د�شتورية اأو قانونية اأو عرفية اأو دينية فاإن ذلك �شيوؤدي اإيل نتائج م�شللة الأن القيا�س قد يرتب حكمًا 

يتعار�س مع الدين.

كما اأن ال�شوؤال اأو املو�شوع العام اأو اال�شتجواب يف الربملان يتعلق مبو�شوع ما ثم يتم قيا�س الت�شرفات وال�شلوكيات ومدى خمالفتها الأو�شاع القيا�س.

جدلية املعلومات الربملانية

يقول اهلل تعالى { َوَكاَن االإِْن�َشاُن اأَْكرَثَ �َشْيٍء َجَداًل }    الكهف :  54 .

فاالإن�شان بطبعة مييل اإلى اجلدل لقدرته على التفكري والفهم والتحليل، والربملان هو اأكرث االأماكن التي يثار فيها اجلدل بل اإن معنى كلمة برملان هو “مكلمة” 
واملكلمة تعني جمموعة من االأ�شخا�س يتجادلون ويتحاورون.

 اإال اأن اجلدل االأكرث اإثارة يف الربملان هو اجلدل بني اأع�شاء الربملان وممثلي احلكومة. فما اإن ينتهي الربملان من درا�شاته واأبحاثه اأو تقاريره اإال وجتادله احلكومة يف 
النتائج التي تو�شل اإليها ويحاول كل طرف �شواء برملاين اأو حكومي اأن يدح�س حجج الطرف االآخر.

الربملانيني يرتددون كثريا يف  الباحثني  فاإن  االأحيان  الكثري من  اأداة جدل ويف  الربملانية متثل  واملعلومات  الدرا�شات  تعتمد عليها  التي  املعلومات  الكثري من  وهناك 
ا�شتخدام مثل هذا النوع من املعلومات الذي قد يت�شمن انتقادات الذعة للحكومة.

 اإال اأن املعلومات اجلدلية قد تكون لها اأهمية كربى يف البحوث والدرا�شات الربملانية خا�شة اإذا ما مت ا�شتخدامها وفق االأ�شول العلمية الربملانية املتعارف عليها الأن 
اجلدل يف الدرا�شات الربملانية هو اأ�شلوب منهجي لتبيان احلقائق وو�شيلة بحث عن علل وجود هذه احلقائق، بل باجلدل ميكن اأن يت�سح مرامي املعلومات املبا�سرة 
التي تعتمد باالأ�شا�س على م�شداقية احلجج املطروحة يف هذه  “ورقة احلجية الربملانية”  اإعداد ما يطلق علية  وغري املبا�سرة، فالباحث الربملاين قد يلجاأ، اإلى 

الورقة، والقيا�س الذي ي�شتند اإلى الد�شتور اأو القوانني اأو االأعراف اأو الدين واال�شتنتا	 املبني على القيا�س.
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عنا�سر ورقة احلجية الربملانية هي:

حتديد هدف املو�شوع املتجادل 
ب�شاأنه

نتائج القيا�ساأدوات القيا�س حتديد املفاهيم امل�شتعملة يف هذا 
املو�شوع

واإذا نظرنا اإلى هذه العنا�شر االأربعة فاإننا �شنكون اأمام حمورين اأ�سا�سيني يف ورقة احلجية الربملانية.
• واأ�شا�شياته، وعوامل وجوده 	 اأي و�شف املو�شوع من حيث مفاهيمه  املحور االأول: معطيات املو�سوع 

وتطوره.
• املحور الثاين: اال�ستنتاج وي�شمل اأدوات القيا�س ونتائج القيا�س اأما ب�شاأن املعطيات فهي دائما متجددة 	

ومتغرية.

ماهية املعلومات الربملانية

الدرا�سة،  الظاهرة حمل  تناول  له كيفية  التي تو�سح وحتدد  الفكرية  اإر�ساده للخطة  اإلى  لديه  املتوفرة  املعلومات  ا�شتخدام  وراء  الربملاين من  الباحث  يهدف 
وبدون هذه املعلومات فاإن البحث اأو الدرا�شة الربملانية لن جتعل الباحث قادرًا على التفكري مبنهجية علمية واإمنا �شيعتمد على االأ�شلوب االعتباطي يف بناء اأ�شا�شيات بحثه 
ودرا�شاته ويعني هذا االأ�شلوب االعتماد على املواقف واالأحداث امل�شابهة التي اعرت�شت حياته وبناء على تقييماته ومعلوماته ال�شخ�شية، اأما يف حال توافر املعلومات فاإنه 
�شيعتمد على االأ�شلوب العلمي املربمج الذي يعني تنظيم وبرجمة تفكريه وخطوات حمددة ملجابهة حل امل�شكلة التي يدر�شها وب�شفة عامة فاإن تطور املعلومات ارتبط بتطور 

الفكر االإن�شاين، الذي ميكن تق�شيمه اإلى ثالث مراحل اأ�شا�شية، كما هو مو�شح اأدناه

مراحل تطور الفكر الإن�ساين

املرحلة العلمية التجريبيةاملرحلة الفل�شفية التاأملية املرحلة احل�شية
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• يف املرحلة احل�سية ا�شتخدم االإن�شان حوا�شه املجردة واملعروفة يف فهمه ومعرفته لالأ�شياء، وتف�شريه املواقف التي واجهته با�شتخدام حا�شة الب�شر مثال لتميزه بني 	
االأ�شياء التي يراها اأمامه.

• يف املرحلة الفل�سفية التاأملية وهي املرحلة التي حاول االإن�شان التفكري والتاأمل يف الظواهر واالأ�شباب االأخرى التي ال ي�شتطيع فهمها اأو معرفتها عن طريق حوا�شه 	
املجردة املعروفة.

• ويف املرحلة العلمية التجريبية ربط االإن�شان بني الظواهر وم�شبباتها وبع�شها بالبع�س االآخر التي تتطلب حتليل املعلومات املتوفرة لغر�س الو�شول اإلى القوانني 	
والنظريات والتعميمات الإيجاد احللول املنا�شبة للم�شاكل التي تعرت�س حياته. ويف كل مرحلة للمعلومات دورها يف احل�شول على املعرفة التي تطورت هي االأخرى عرب 

القرون.

 



الفصل األول

 مناهج البحوث في األوراق
والدراسات البرلمانية
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لعل اأول �شيء يحب اأن يفكر فيه الباحث الربملاين �شواء كان يف اإدارة البحوث اأو اللجان، اأو ال�شعبة الربملانية، اأو اجلل�شات، واأي اإدارة تقدم االأعمال الفنية للمجل�س هو 
اأنه ال يقوم باإعداد بحث اأو درا�سة با�ستقالل عن اإدارة املجل�ص اأو االأع�ساء.

 ولذا يطلق على البحوث والدرا�شات الربملانية “خدمات البحوث والدرا�سات” فهذه اخلدمة يقدمها الباحث الربملاين من اأجل م�شاعدة النائب ليتخذ قرارًا فيما 
هو معرو�س عليه من اأعمال املجل�س الداخلية واخلارجية.

 فمهمة الباحث الربملاين هو توفري القدرة الفنية للنائب، وتو�سيع مداركه حتى ي�سل اإلى اأ�سوب القرارات الربملانية.

وامل�سكلة يف الباحث الربملاين اأنه يفكر ابتداًء يف جمع اأكرب قدر ممكن من املعلومات، ويرى اأن ما جمعه من معلومات كافيًا الإجناز بحثه اأو درا�شته، ثم يقوم 
بتحرير هذه املعلومات يف بحثه اأو درا�شته وهو يعتقد اأنه قدم بحثًا اأو درا�شة جيدة للنائب.

 فاالأكرث اأهمية يف البحوث الربملانية هو القدرة على حتليل هذه املعلومات اأواًل ثم انتقاء عنا�سر التحليل ثانياً، ثم النتائج االأ�سا�سية للتحليل.

الورقة التمهيدية
اأو البحث وهي تتكون من عنا�شر  الورقة التمهيدية للدرا�شة  اإن املراحل الثالث ال�شابقة تعد يف ورقة يطلق عليها 

حمددة هي:
• اأوال: مو�شوع الدرا�شة	
• ثانيًا: املعلومات الواردة اأو املجمعة حول هذا املو�شوع	
• ثالثًا: حتليل هذه املعلومات	
• رابعًا: انتقاء عنا�شر التحليل	
• خام�شًا: النتائج االأ�شا�شية للتحليل	
• �شاد�شًا: عالقة هذه النتائج بالنائب الربملاين.	

اأو  اأو البحث  - من االأهمية انتقاء عنا�سر التحليل يف الورقة التمهيدية الأنها هي التي �شرتتب نتائج الدرا�شة 
التقارير اأيا كان نوعه كتقرير اللجنة اأو تقرير الرد على خطاب رئي�س الدولة، اأو تقرير نهاية الدور.

وعندما يبداأ الباحث يف اإعداد الورقة التمهيدية يكون يف حاجة ما�شة الأن يتبادل الراأي مع االآخرين. ولذا درجت العديد من اإدارات البحوث يف برملانات العامل على 
اأن تعقد اجتماعًا يف بداية عمل كل بحث اأو درا�شة، ويطلق عليه االجتماع التمهيدي.
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الجتماع التمهيدي

• الغر�س من االجتماع: اأن خدمات البحوث اأو التقارير اأو الدرا�شات ال تخ�س �شخ�شًا معينًا واإمنا هذه اخلدمة هي م�شوؤولية االأمانة العامة للربملان يف جمموعها.	

• اإدارة االجتماع: يدير االجتماع الباحث املكلف باإعداد الدرا�شة اأو البحث، واإذا كانت الدرا�شة اأو البحث به العديد من جوانب التحليل )ال�شيا�شية واالقت�شادية 	
مثاًل( فاإنه ميكن اأن ي�سرتك اثنان يف كتابة الدرا�سة اأو البحث كل منهما يتناول اجلانب الذي يف�شل اأن يكتب فيه، ويراقب االجتماع مدير البحوث اأو اللجان، اأو 

اجلل�شات، اأو اأي اإدارة فينة يف الربملان.

• طريقة العمل يف االجتماع:	

على . 1 توزيعها  يتم  املعلومات  اإليها من م�شادر خمتلفة )هذه  تو�شل  التي  واملعلومات  الدرا�سة،  فكرة مو�سوع  زمالئه  على  االجتماع  بداية  الباحث يف  يطرح 
الباحثني يف االإدارة قبل يوم، اأو يومني على االأقل من االجتماع.

اجلدول )1(
اجلدول ال�ستهاليل

املعلومات الواردةعنا�سر التحليل )ماذا نريد(االأ�سباب
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تابع/ الجتماع التمهيدي

 يعرب الباحث املكلف باملو�سوع عن وجهة نظره يف عنا�شر الدرا�شة اأو البحث اأو التقرير، با�ستخدام جدول عنا�سر التحليل.. 2

جدول )2(
 جدول عنا�سر التحليل

النتائج املرتتبةاأهمية عنا�سر التحليلعنا�سر التحليل

يعقب كل باحث اآخر على ما تناوله زميلهم �سواء باإ�سافة عنا�سر جديدة، اأو حذف عنا�سر اأو الرتكيز على معلومة بعينها، اأو يروا اأن هناك معلومات . 3
اأخرى مل يتمكن منها الباحث الرئي�شي.

عندما ينتهي تعقيب كل الباحثني يطرح الباحث الرئي�سي عليهم النتائج التي تو�شل اإليها من النقا�س معهم واخلا�شة بتحليل عنا�شر املو�شوع في�شردها . 4
عليهم برتتيب اأهميتها، م�شتخدما جدول انتقاء عنا�سر التحليل.

جدول )3(
 جدول انتقاء عنا�سر التحليل

النتائجاملقرتحاتاملربراتاالأولويات

اإعادة ترتيب عنا�سر املو�سوع وفق اأهميتها، . 5 ويف هذه املرحلة �شيكون مطلوب من الباحثني  يجرى النقا�ص مرة اأخرى حول انتقاء عنا�سر التحليل، 
واالآثار املتوقعة للجنة، اأو املجل�ص، اأو جمموعة النواب باال�ستفادة من هذه العنا�سر.

ي�سرد الباحث الرئي�سي ما مت التو�سل اإليه ب�سفة نهائية يف انتقاء عنا�سر التحليل ثم يعقب اأخرياً مدير البحوث اأو اللجان، ويطرح وجهة نظره من . 6
منطلق خربته يف الربملان.

مرحلة كتابة البحث اأو الدرا�شة اأو التقرير بعدما يكون قد جتمع لدى الباحث الرئي�شي العديد من االأفكار واالآراء التي طرحها زمالئه.. 7
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كيف اأجعل ع�سو الربملان مهتمًا بقراءة وتفح�س هذه الدرا�سة اأو البحث؟

على الباحث اأن ي�شع يف اعتباره اأن النائب اأو الع�شو عندما يقراأ اأي بحث اأو تقرير اأعده الباحث فاإنه لن يكون مهتمًا به بذات القدر الذي يهتم به الباحث، كما اأن النائب 
لي�س لديه الكثري من الوقت للقراءة والتفح�س ولذا على الباحث اأن يتبع االآتي:

)1( تق�سيم اأي مو�سوع برملاين اإلى جمموعة اأفكار رئي�سية

تتفق البحوث الربملانية يف تق�شيم اأي مو�شوع برملاين اإلى جمموعة اأفكار رئي�شية، وكل فكرة رئي�شية حتتمل جمموعة من االأفكار الفرعية، واأجعل دائمًا اأهم فكرة 	•
رئي�شية لديك يف بداية بحثك حتى لو ا�شطررت اأن تكتبها يف �شكل مقدمة اأو متهيد ثم رتب االأفكار ح�شب اأهميتها.

ولعل النموذ	 االأمريكي يف كتابة البحوث واالأوراق الربملانية يقدم لنا خربة مقارنة جيدة حيث يتم كتابة اأهم النتائج التي تو�شلت اإليها الورقة البحثية يف اأول �شفحة، 	•
اإن اأول ما يطالع النائب)الع�سو( يف البحث جزئية اأهم النتائج، ثم تاأتي بعد املعلومات املف�شلة لهذه النتائج.

)2( كتابة جمل ق�سرية معربة بو�سوح عن املعنى

لكي جتذب الع�شو اأو النائب لالهتمام ببحثك اأو درا�شتك، فاإن على الباحث كتابة جمل ق�شرية معربة بو�شوح عن املعنى، الأن امل�شكلة االأ�شا�شية التي جندها يف 	•
العديد من الباحثني الربملانيني هو اأنه يلجاأ اإلى كتابة اجلمل الطويلة التي ترهق القارئ حتى ي�شل اإلى نهايتها.

)3( عرب دائما عن املعنى الذي تريده بكلمات قليلة حمققه لهدف املعنى

اأو املح�شنات 	• اللفظية،  التقرير الربملاين ال يتحمل املرتادفات  اأو  الذي يريده بكلمات قليلة حمققه لهدف املعنى، فالبحث  اأن يعرب دائما عن املعنى  الباحث  على 
البديعية، اأو تلك الكلمات التي تدور حول املعنى وال ت�شيبه، فالباحث ال يكتب مقالة اأو درا�شة اأدبية، واإمنا يكتب بحثا اأو درا�سة من اأجل احلقيقة ولذا يطلق 

على البالغة يف البحث الربملاين بالغة احلقيقة.

)4(   اجلاأ دائما اإلى التبنيد كلما وجدت ذلك منا�سبًا

على الباحث اأن يلجاأ دائما اإلى التبنيد كلما وجد ذلك منا�شبًا، الأن التبنيد ي�شهل بناء العبارة، ويزيد الو�شوح يف كتابة البحث وي�شهل على قارئك اأن يتبني ماذا تريد 	•
اأن تقول.



29االوراق و الدرا�سات الربملانية

)5( ل تكتب عموميات يف البحث الربملاين

• الوطني، 	 امل�ستوى  على  انتكا�سات  ولها  خطرية،  امل�سكلة  “هذه  ذلك  على  االأمثلة  ومن  الربملاين،  البحث  يف  عموميات  يكتب  ال  اأن  الباحث  على 
و�سيوؤدي تفاقمها اإلى تدهور اأو�ساع التنمية القت�سادية والجتماعية يف البالد”.

• فالعبارة العامة ميكن اأن ُتكتب يف درا�شة اأكادميية، اأو مقالة ل�شحيفة. ولكن يف البحث الربملاين اإذا اأردت اأن تعرب عن كل العموميات الواردة يف العبارة ال�شابقة 	
فيمكن اأن تكتب اإن خطورة هذه امل�شكلة تربزها العنا�شر االآتية:

1 -..............................................
2 -............................................
3 -.........................................

• على الباحث اأن ي�ستند يف كل عن�سر اإلى حقيقة معنية، اأو �شبب مبا�شر اأو ملاهية وخطورة هذه امل�شكلة اأو تداعياتها.	

)6( ل تلجاأ اإلى كتابة العبارات التقريرية اأو احلكمية

• على الباحث اأن ال يلجاأ اإلى كتابة العبارات التقريرية اأو احُلكمية يف البحث اأو الدرا�شة اأو التقرير الربملاين مثل »مما ال �شك فيه، اأن هذه امل�شكلة خطرية جدا” و 	
التي تو�شلنا اإليها كافية متاما ال�شتجالء عنا�شر املو�شوع”. احلقائق  “اإن 

• اإن االبتعاد عن كتابة العبارات التقريرية اأو احُلكمية اإمنا يعود اإلى اأن مهمة الباحث الرئي�شية هي البحث عن احلقيقة، واحلقيقة ذاتها ال ميكن التو�شل اإليها 	
من خالل اأي بحث اأو درا�شة الأنها دائما متغرية ومتقلبة مع ظروف وتطورات املجتمع.

• فالباحث الربملاين يقدم عدة بدائل، اأو عدة تو�سيات لعالج امل�سكلة التي يبحثها اأو يناق�سها الربملان. وقد يكون هناك بديال معنيا هو اأف�شل البدائل يف 	
هذا التوقيت، ولكن بعد اأيام اأو �شهور اأو �شنني قد نرى اأن هذا البديل لي�س هو االأف�سل، واإمنا بديل اآخر قد نكون رف�شناه يف املا�شي واأن اجلديد هو االأف�شل.

)7(  اربط دائما بحثك بجمل وعبارات معربة عن الواقع

• على الباحث اأن يربط بحثه دائما بجمل وعبارات معربة عن الواقع الأن البحث الربملاين يعرب “عن حياة النا�س يف خارج الربملان”.	
•  ويهم النائب اأن تكون لغة البحث هي لغة الواقع الذي يحياه النا�س، فالبحث الربملاين ال يحتمل املقدمات التاريخية عن اأ�شل امل�شكلة، وتطورها الزمني، وم�شادرها 	

التاريخية، اأو اأن يقفز الباحث اإلى امل�شتقبل مبا�شرة فيتحدث يف بدايات البحث عن اآثار م�شتقبلية مل تتالم�س مع الواقع بعد، فاإذا ا�شطر الباحث اإلى ذلك - الأن 
بع�س النوعيات من البحوث اأو الدرا�شات اأو التقارير قد تتطلب ذلك- فعليه اأن يحر�س دائمًا على اأن متر �شريعًا ويف عبارات موجزة واأ�شطر قليلة ال تزيد عن 

الثالثة ثم على الباحث اأن يعود �شريعا اإلى لغة احلا�شر والواقع.
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)8( الهتمام باإعداد »كب�سولة البحث اأو الدرا�سة«

• على الباحث اأن يعي وهو يعد بحًثا برملانيًا اأن يجعل النائب قادرًا ب�شكل اأو باآخر على ه�شم بحثه اأو تقريره من خالل “الكب�سولة الربملانية” والتي تعني 	

بها اإعداد موجز مركز لكل ما جاء يف البحث اأو الدرا�شة مع الرتكيز على النتائج. وكلما كان االإعداد جيدًا لورقة الكب�شولة كلما جنحت يف جذب النائب لقراءة 

البحث والدرا�شة.

• “ الكب�شولة الربملانية” قد تكون ورقة واحدة يف بداية البحث، اأو بطاقة منف�شل يقدم مع البحث وورقة الكب�شولة الربملانية القت ا�شتح�شانًا كبريًا من خمتلف 	

نواب الدول املختلفة وهي ال تزيد بحال من االأحوال على �شفحة واحدة يتم تق�شيمها يف االأغلب اإلى االآتي:

اأهمية املو�سوع ................................. )يف 3 اأ�شطر(. 1

اأ�سباب امل�سكلة................................... )يف 4 اأ�شطر(. 2

خمتلف االآراء حول امل�سكلة ................. يف )يف 6 اأ�شطر(. 3

النتائج ......................................... )يف 7 اأ�شطر(. 4

التو�سيات اإن وجدت اأو املقرتحات ...... )من 8-10 اأ�شطر(. 5

• ويف حالة اإعداد ورقة “الكب�شولة الربملانية” يف بطاقة فيتم تق�شيمها كالتايل:	

 اأهمية املو�سوع....................................) يف �شطرين(. 1

 اأ�سباب امل�سكلة .....................................)يف 3 اأ�شطر(. 2

خمتلف االآراء التي اأبديت حول امل�سكلة .........)يف �شطرين(. 3

النتائج.............................................)يف 4 اأ�شطر(. 4

 التو�سيات اأو املقرتحات اإن وجدت .........)من 6-8 اأ�شطر(. 5
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)9( التعامل بحرفية بالغة وفهم للمعلومات الواردة من احلكومة اأو من اجلهات اخلارجية

• على الباحث الربملاين اأن يتعامل بحرفية بالغة، وفهم للمعلومات الواردة اإليه من احلكومة اأو من اجلهات اخلارجية، فاأحد امل�شكالت التي تواجه الباحث الربملاين 	
هو اأنه يكون يف حرية من اأمره اإزاء ذلك الكم الهائل من املعلومات و البيانات، واالإح�سائيات التي ترد اإليه من احلكومة، اأو اأي جهة متخ�ش�شة، اأو اأي 
منظمة اأهلية اأو غريها. ودائما يتولد لدية خوف باأنه اإذا مل يذكر هذه املعلومات اأو يقوم بت�سمني بحثه اأو تقريره اجلداول والوثائق الرقمية فاإن 

هذا �سيجعل بحثه اأو درا�سته اأو تقريره غري جيد.
• ح�سو درا�سته بالعديد من اجلداول والبيانات واملعلومات ويظن الباحث اأن هذه هي الو�شيلة املنا�شبة 	 اإلى  للتغلب على تلك امل�شكلة كثريا ما يلجاأ الباحث 

لتوثيق معلومات بحثه وحتى يقنع النائب باأهمية هذا البحث. ويف حقيقة االأمر ال تعد تلك الطريقة االأن�شب للتعامل مع املعلومات فالباحث الربملاين يتعامل 
مع البيانات واملعلومات اخلارجية بقدر �سروريتها فقط، ووفق عنا�شر املو�شوع املجدولة �شابقًا ولذا درجت البحوث الربملانية على اأن يكون يف منت البحث 

عنا�شر التحليل للمعلومات ثم يرفق بالبحث اأو الدرا�شة اأو التقرير ما يطلق عليه “م�سادر االإي�ساح” اأو “معلومات اإي�ساحية”.
• اإن املعلومات الواردة اإلى الربملان من اأي وزارة هي معلومات متخ�ش�شة، والوزارة جهة فنية ولي�س فقط يف اإنتاج هذه املعلومات، اأما الربملان فهو لي�س جهة 	

فنية، واإمنا هو �شلطة تتعدد فيه م�شتويات التعليم والثقافة، وبالتايل فاإن مهمة الباحث االأ�سا�سية عندما تعر�س عليه هذه البيانات واملعلومات اأن يولد 
الباحث الربملاين القدرة لنواب الربملان على اأن يفح�سوا اأو يراقبوا هذه املعلومات بفعالية وكفاءة.

• يف الكثري من االأحيان يف العديد من دول العامل حتى يف اأ�شدها دميقراطية فاإن الوزارات واجلهات احلكومية تتعمد اأحيانا اأن تر�سل للربملان �سيل هائل 	
من اجلداول والبيانات واملعلومات املتخ�س�سة التي ال يقدر على فهمها �شوى املتخ�ش�شني من اأجل مترير م�شروع قانون ما، اأو اإغالق املناق�شات الربملانية 
يف مو�شوع ما، ويف االأغلب تنجح احلكومات يف ذلك، لهذا اأطلق البع�س على ذلك بعملية “ال�سطو على دور الربملان” من هنا تربز اأهمية الباحث الربملاين يف 

الربملانات وذلك من خالل حتليله للبيانات واجلداول ثم تقدميها اإلى االأع�شاء ب�شكل يعينهم على فهم وا�شتيعاب املعلومات.

كيف ميكن للباحث الربملاين اأن ي�ستقي معلوماته؟

خدمة البحوث اجليدة تعتمد على املعلومات اجليدة، فال ميكن اإنتا	 بحث اأو درا�شة اأو تقرير برملاين جيد دون اأن تتوفر املادة اخلام التي يت�شكل من خاللها البحث.

اأمور  من  كثريا  ي�شرت  التي  الهائلة  واالت�شاالت  املعلومات  ثورة  من  الرغم  وعلى 
البحث الربملاين، اإال اأن الباحث الربملاين �سيظل دائما لديه م�سكلة هذا الكم 
الهائل من املعلومات والبيانات التي ميكن اأن ي�شتقيها من االنرتنت، اأو التي ترد 

اإليه من احلكومة، اأو اجلهات االأكادميية واأي جهة اأخرى معينة.
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وانعقدت العديد من املوؤمترات وور�س العمل الدولية املتخ�ش�شة ملناق�شة هذه االإ�شكالية، كما اأن االإدارات الفنية يف برملانات العامل اجتهدت لتقدمي العديد من البدائل 
التي كان هدفها ت�شهيل مهمة وعمل الباحث الربملاين.

اإليه من  الباحثني مبا يحتاجون  العام- متد  الفني لالأمني  اأو املكتب  اأو اجلل�شات،  ال�شعبة،  اأو  اللجان،  اأو  البحوث  اإدارة  الفنية -�شواء يف  االإدارات  اأو  الوحدة  وهذه 
معلومات وبيانات مبوبة ومرتبة وي�شاحبها حتليالت متنوعة.

وتنطلق هذه االأفكار من افرتا�س اأ�شا�شي وهو اأن �سلطة املعرفة للربملان هي التي �ستتيح له القيام باأدواره، اأو القيام باأي خطط لتطويره، فبدون توافر اآليات 
املعرفة اجليدة لالأع�شاء ومتكينهم من فهم م�شروعات القوانني اأو اأ�شباب املو�شوعات وما يثريه نتائجها فاإن التطوير الربملاين �شيكون عاجزا عن حتقيق اأهدافه.

ولقد كان واحدا من االأفكار املهمة التي مت تطبيقها يف عدد من برملانات العامل هو 
اإن�ساء ما ميكن اأن نطلق عليه “ذاكرة الربملان” اأو “مركز املعلومات الربملاين” 

اأو “االأر�سيف الفني للربملان” اأو “وحدة املعلومات الربملانية”.

فاإذا نظرنا اإلى منوذج الكامريون الذي ا�شتقته من اخلربة االأوروبية فاإن هذه الوحدة اأو االإدارة تتكون من �شبعة اأق�شام، والتي تعمل ب�سكل متكامل يف تقدمي 
ملف املعلومات املطلوب اإلى الباحث الربملاين يف اإي اإدارة فنية، وهذه االأق�شام هي: ق�سم القوانني، ق�سم تقارير اللجان، ق�سم االإجراءات الربملانية، ق�سم املعلومات 

والتحليل ال�سحفي، ق�سم املناق�سات الربملانية، ق�سم االنرتنت، والق�سم الفني.
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الق�سم الأول: ق�سم للقوانني

• ال�شجل 	 املختلفة، وهذا  الت�سريعية  الربملان يف ف�سوله  اأ�سدرها  التي  القوانني  بكل  القوانني �سجل كامل  لدى ق�شم 
املعلوماتي - والذي يتم و�شعه على احلا�شب االآيل- يت�شمن كل املراحل التي مر بها م�شروع القانون من حيث:

م�شروع القانون بال�شكل الذي جاء من احلكومة.	 
التعديالت التي اأدخلتها اللجنة.	 
 التعديالت التي اأدخلها الربملان.	 
 م�شروع القانون النهائي بعد موافقة الربملان عليه.	 
• ويتم اإعداده يف جدول يطلق عليه ذاكرة القانون.	

جدول ذاكرة القانون

تاريخ و�شول امل�شروع اإلى الربملان ....................	 
 قانون كذا......................... ل�شنة .................	 
 تاريخ �شدوره من الربملان................................	 

م�شروع القانون كما 
جاء من احلكومة

م�شروع القانون كما 
عدلته اللجنة

م�شروع القانون كما 
عدله الربملان

القانون يف �شورته 
النهائية

غر�س القانون 
وظروف تقدميه
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تابع/ الق�سم الأول: ق�سم للقوانني
• كما يخت�س ق�شم القانون باإعداد �سجل اآخر يطلق عليه �سجل اخلربة الدولية للقانون، ويعاون الق�شم يف اإعداد هذا 	

ال�شجل ق�شم االنرتنت.
•  وهذا ال�سجل يقوم ببحث مو�سوع القانون يف العديد من دول العامل �سواء االإقليمية اأو الدولية، وتكون مهمة الق�شم 	

الفني اختيار الدول التي ميكن املقارنة معها، ويف هذه احلالة يتم تق�سيم م�سروع القانون اإلى مو�سوعات متعددة وهي 
ذات املو�سوعات الواردة يف م�سروع القانون كما جاء يف احلكومة.

�سجل اخلربة الدولية للقانون
مثاًل اإذا كان الهدف اإعداد �سجل مل�سروع القانون اخلا�س باملعا�سات

دولة )هـ(دولة ) د(دولة )	(دولة ) ب(دولة )اأ(البند

التاأمينات

املعا�شات

�شن التقاعد

�شن منح اال�شتحقاق

االإجراءات

اجلهات الفنية امل�شوؤولة 
عن تطبيق القانون

• واأهمية هذا ال�سجل اأنه بعد مرور فرتة زمنية معينة فاإن اإذا حدث تعديل يف قانون املعا�شات مثال فاإن هذه الورقة تك�سف 	
عن تطورات اخلربات الدولية واالإقليمية مما يجعل التعديالت دائما متما�سية مع روح الع�سر.

• كما اأن هناك �سجالت اأخرى خا�سة بتحليل القوانني، اأو املقارنة بني االأغرا�س املختلفة للقوانني، مما يوؤدي اإلى 	
ر�شم اإطار تف�شيلي ملدى م�شاهمة ال�شيا�شات الت�شريعية يف خطط التنمية االقت�شادية واالجتماعية.
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الق�سم الثاين: ق�سم تقارير اللجان

ميثل ق�شم تقارير اللجان ذاكرة الربملان يف كل اأعمال اللجان، ولغر�س احلفاظ على هذه الذاكرة فاإن ق�شم تقارير اللجان يعد 
ورقة االأعمال الفنية للجان

ورقة االأعمال الفنية للجان

تقرير املو�سوع
اللجنة

موقف 
الربملان من 

التقرير

النتائج 
املرتتبة على 

التقرير

االإجراءات التي 
اتخذتها احلكومة 

اإزاء التقرير

االإجراءات التي مل 
تتخذها احلكومة

مالحظات

م�شروع  �شدور  �شواء 
بتنفيذ  اأو  الــقــانــون، 
لتو�شيات  احلــكــومــة 

الربملان

التعديالت  قبول  -عــدم 
يف م�شروع القانون.

- عدم تنفيذ التو�شيات

• كما يقوم ق�شم تقارير اللجان بعمل اأر�سيف مو�سوعي لكل املعلومات التي ترد اإلى اللجان، ويتم تق�شيم املو�شوعات اإلى:	
ح�سب نوع اللجنة.. 1
ح�سب املو�سوع.. 2
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الق�سم الرابع: ق�سم املعلومات 
والتحليل ال�سحفي

• ال�شحفي 	 والتحليل  املــعــلــومــات  ق�شم  ــِعــد  ُي
املو�شوعات  ح�شب  �شحفية  معلومات  ملف 

احلا�شرة وامل�شتقبلية.

• من 	 العديد  بدرا�شة  الربملانية  االإجـــراءات  ق�شم  يقوم 
املو�شوعات الربملانية.

• كما يقدم الق�شم معلومات كاملة حول مو�شوعات يطلبها 	
االأع�شاء ت�شمل العديد من الدرا�شات املقارنة.

الق�سم الثالث: ق�سم االإجراءات الربملانية

• ُيعنى ق�شم املناق�شات الربملانية بتحليل كل ما يدور يف اجلل�سات واأحيانا اللجان حول مو�سوعات بعينها من مناق�سات برملانية وذلك 	
من خالل ورقة ر�سد مواقف االأع�ساء.

ورقة ر�سد مواقف االأع�ساء

مالحظات ختاميةموقف اللجنة من راأي الع�شوموقف الربملان من راأي الع�شومربرات املوقفموقف الع�شوا�شم الع�شواملو�شوع

الق�سم اخلام�س: ق�سم املناق�سات الربملانية !
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الق�سم ال�ساد�س: ق�سم االنرتنت

• لدى ق�شم االنرتنت ذخرية هائلة من املعلومات الربملانية وهو يقف يف االأغلب موقف امل�ساعد للعديد من االأق�سام االأخرى، واأحيانا املبادر فهذا الق�شم لديه 	
�سجل �سبه كامل عن كل برملانات العامل، وتطورات الق�سايا التي يتم مناق�ستها، ويقوم هذا الق�شم باإر�شال املعلومات اآليا اإلى اجلهات املعنية داخل الربملان. 

فمثال ير�شل لل�شعبة الربملانية اآليا معلومات متكاملة عن برملان دولة ما، واأهم الق�شايا التي يناق�شها، وموقف الربملان من بع�س الق�شايا.

الق�سم ال�سابع: الق�سم الفني

• الق�شم الفني هو الق�شم امل�شرف على كل االأق�سام ال�سابقة، فهو الذي يوجه العمل ويراجعه، وي�سع خطة العمل ال�سهرية ملختلف االأق�سام.	

هناك منوذ	 اآخر يطلق عليه منوذج بنك املعلومات الربملاين وهو �شبيه بالنظام ال�شابق من حيث اأق�شامه ومعلوماته، اإال اأنه ي�ساف عليه ق�سم املعلومات والبيانات 
احلكومية.

 حيث اأن هذا الق�شم هو الذي يتولى االت�شال مع خمتلف اجلهات احلكومية للمعلومات والبيانات املطلوبة لالأع�شاء، وبنك املعلومات ال يبادر بتقدمي معلوماته واإمنا 
ينتظر دائما اأن ياأتي الطلب من اأع�شاء الربملان ثم يقوم هو بالرد عليها.

وهناك عدة مناذج لطلب املعلومات منها:

ا�شم الع�شو.. 1
املو�شوع.. 2
االأفكار العامة للمو�شوع ح�شب روؤية الع�شو.. 3
النتائج التي من املتوقع اأن يح�شل عليها من املعلومات.. 4
 اجلهة التي �شي�شتخدم فيها املعلومات: �شواء يف اللجنة، اأو يف اجلل�شة العامة للربملان.. 5
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 اآلية النتقاء للمعلومات الربملانية

• اإعداد ملفات للمعلومات حيال مو�سوعات بعينها، وذلك الهتمام الربملان 	 اآلية االنتقاء على  تقوم فكرة 
بدرا�شتها يف دورته الت�شريعية اجلديدة.

•  ويتم االتفاق على عناوين هذه املعلومات من خالل كل اإدارات الربملان، وبعد توزيع ا�شتطالعات لراأي ووجهة 	
نظر االأع�شاء حول املو�شوعات الربملانية التي �شُيويل لها االأع�شاء االهتمام يف اأعمالهم الربملانية القادمة، اأو 
التي من املقرتح اأن يتم مناق�شتها، وبعد االتفاق على هذه املو�شوعات تعمل بنوك املعلومات، اأو مراكز املعلومات 

على اإعداد �شجل املعلومات اخلا�س بكل مو�شوع على حدة.

• تقوم اآلية االنتقاء على اأربع مراحل، هي:	

االإعداد للمو�سوعات وترتيب اأهميتها.. 1
الربملانية . 2 املراكز  ومن  وخارجها  الدولة  داخل  يف  امل�شادر  كل  من  املو�شوعات  هذه  ب�شاأن  املعلومات  جمع 

الدولية، ومن االأكادمييني اأو اجلهات واملراكز البحثية.
التحليل واالنتقاء متهيدا الإعداد �شجل املعلومات اخلا�س بكل مو�شوع.. 3
درا�سة مدى ارتباط هذه الورقة مبا �سُيعر�ص على االأع�ساء يف اللجان الربملانية اأو اجلل�سات العامة.. 4

• هناك قائمة كربى باملو�شوعات يتم جتزئتها اإلى قوائم فرعية وهذه القائمة الكربى هي:	
مو�شوعات ت�شريعية.. 1
مو�شوعات اقت�شادية.. 2
مو�شوعات مالية.. 3
مو�شوعات اإعالمية.. 4
مو�شوعات الكرتونية.. 5

مو�شوعات اأكادميية.. 6
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منهجية املربرات اأو احلجج

The arguments
الربملانية يف الربملان الرنويجي” والدرا�سات  البحوث  “منهجية 

�شهد الربملان الرنويجي منذ ال�شبعينات عملية م�شتمرة لتطوير البحوث والدرا�شات الربملانية، وا�شتمرت مراحل التطوير حوايل 20 عاما.

 يف مطلع الت�شعينات قرر الربملان الرنويجي ت�شكيل جلنة خا�سة من االأع�ساء وفريق من االأمانة العامة الإعداد الت�سورات واالأفكار الالزمة حول تطوير 
اأعمال البحوث والدرا�سات الربملانية.

اأمرين  على  اتفاق  كان هناك  برملانية  اأحزاب   7 فيها ممثلي  �شارك  والتي  اأعمالها  الربملانية من  والدرا�شات  البحوث  تطوير  انتهت جلنة  1997م عندما  عام  ويف 
اأ�شا�شيني:

• اأولهما: ماذا يريد االأع�ساء من البحوث والدرا�سات الربملانية؟	

• ثانيهما: كيف ميكن حتقيق هذه الرغبة، وما هي االأفكار العملية لتطويرها؟	

كما اتفقت جلنة التطوير على اأهمية تطوير املعارف الربملانية لالأع�شاء الأن ذلك �شيقلل من اعتماد االأع�شاء على تبني راأي الوزراء اأو احلكومة.

اأهم هذه املنهجيات ما يتعلق  1999م وكان  اأكتوبر  اإليها اللجنة يف طرح منهجيات جديدة يف البحوث والدرا�شات الرتويجية يف  النتائج التي انتهت  ولقد �شاهمت 
مبنهجية املربرات اأو احلجج.

خطوات منهجية املربرات اأو احلجج

“ملاذا حدثت تلك امل�سكلة”؟ ومن امل�سئول عن حدوثها؟ والى اأي درجة . 1 عند تناولك الأي بحث اأو درا�شة برملانية عليك اأن ت�شاأل �سوؤااًل حمدداً 
ميكن اأن توؤثر على ال�سيا�سة العامة للبالد؟

برر حدوث امل�سكلة اأو املو�سوع والتربير هنا:. 2
تربير مبا�سر: اأي االأ�شباب املبا�شرة والل�شقية التي اأدت اإلى تقدمي م�شروع القانون اأو املو�شوع الذي تناق�شه اللجنة اأو الربملان.أ- 
تربير غري مبا�سر: اأي االأ�شباب غري املبا�شرة وغري الل�شقية التي اأدت اإلى تقدمي م�شروع القانون اأو املو�شوع الذي تناق�شه اللجنة اأو الربملان.ب- 
تربيرات حمتملة: اأي درا�شة اأ�شباب حمتملة من وجهة نظر علمية اأو اأكادميية، اأو اأ�شباب واردة على �شبيل اال�شتثناء.	- 
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تابع/ خطوات منهجية املربرات اأو احلجج

3- يتم اإعداد جدول يرتب امل�شاكل واأ�شبابها ح�شب اأهميتها، فهناك االأ�شباب امللحة وامل�شاكل االأكرث اإحلاحا، واالأ�شباب غري امللحة واالأ�شباب العادية، 
واالأ�شباب اأقل اإحلاحا، االأ�شباب غري املوؤثرة.

االأ�شباب غري املوؤثرةاالأ�شباب اأقل اإحلاحااالأ�شباب العاديةاالأ�شباب غري امللحةاالأ�شباب امللحةالبند

1- املو�شوع

2- املو�شوع

3- املو�شوع

4- املو�شوع

• وبعد اأن ُتقدم املربرات الكاملة، واحلجج املتعلقة مب�شروع القانون اأو املو�شوع الذي يتم مناق�شته يف اللجان اأو املجل�س تبداأ اخلطوة التالية.	
4- النتائج االأ�سا�سية. متثل مرحلة النتائج اأهم خطوة ترتتب على حتري وفح�س االأ�سباب بكافة اأنواعها، ويتم عمل جدول اآخر موازي 

لالأ�سباب هو:

نتائج غري مهمةنتائج عاديةالنتائج االأقل اأهميةالنتائج االأكرث اأهميةالبند /
نتائج قد حتدث يف 

امل�شتقبل

1- املو�شوع

2- املو�شوع

3- املو�شوع

وبناء على ذلك يتم اإعداد التقرير اأو الدرا�سة ولكن دون اأن يتم حتديد اأي مقرتحات اأو تو�سيات الأن الع�شو الربملاين يكون اأمامه م�شح �شامل . 5
الأ�شباب امل�شكلة ونتائجها.

• ولكن اإذا طلب الع�شو مقرتحات اأو تو�شيات يريد اأن يتبناها فعليه اأن يتقدم بطلب كتابي اإلى البحوث والدرا�شات الربملانية من خالل االأمني 	
العام، ويف هذه احلالة فاإن املقرتحات اأو التو�شيات يتم مراجعتها من قبل االإدارة الفنية مبكتب االأمني العام الأن الع�شو قد يتبناها، وقد يقنع 

املجل�س بتبنيها، فهي مبثابة القرارات الربملانية املنتظرة.
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املنهجية الر�سائية

• تنطلق املنهجية الر�شائية من �شرورة اأن يعمل الباحث وبقدر االمكان على تلبية احتياجات االأع�ساء اأو املجل�ص. واأهم اأ�ش�س املنهجية 	
الر�شائية على االآتي:

ال تبادر االإدارة باإعداد البحث اأو التقرير اأو الدرا�شة.. 1
البحث اأو التقرير اأو الدرا�شة مُيكن اأن يكون ُمقدما لع�شو واحد.. 2
يف املنهجية الر�شائية يقوم الع�شو مبلء ا�شتمارة معلومات تعدها االإدارة ويف االأغلب تتكون من:. 3

ملاذا اقرتحت هذا املو�شوع؟ واإذا كان م�شروع قانون جاء من احلكومة فيكون ال�شوؤال هل تتوقع اأن يكون م�شروعا جيدا؟. اأ-   

ما هي قراراتك االأولية حول املو�شوع اأو م�شروع القانون؟ ب-   

ما هي انطباعاتك االأ�شا�شية عن املو�شوع اأو م�شروع القانون؟  -	  

ماذا تتوقع من اجتاه اللجنة يف درا�شة املو�شوع اأو م�شروع القانون؟ د-   

ماذا تتوقع من االآراء املعار�شة يف درا�شة املو�شوع اأو م�شروع القانون؟ هـ-   

هل لديك مالحظات حمددة على املو�شوع اأو م�شروع القانون؟ و-   

ماذا تريد اأن ت�شمل الدرا�شة اأو التقرير من عنا�شر؟ ز-   

تقوم فكرة املنهجية على حتقيق اال�ستجابة ال�سريعة للع�سو، بحيث يتم اإجناز الدرا�شة اأو التقرير مبا ال يزيد عن 72 �شاعة.

واأحيانا يتم دعم االأبحاث التي ت�شتخدم املنهجية الر�شائية بعمل ا�ستطالع راأي تليفوين �سريع مع العديد من اجلهات املخت�سة وذلك يف حال تعدد امل�شكالت 
اأو تعدد احللول املطروحة، ويتم ر�شد النتائج املختلفة واإبرازها يف التقرير اأو الدرا�شة امل�شتهدفة.

يف املنهجية الر�شائية يكون من حق النائب اأو الع�سو متابعة خطوات البحث، اأو اإجناز البحث بالطريقة التي يريدها، اأو اإ�شافة م�شادر معلومات جديدة.

اأكرث املجاالت التي ت�ستخدم فيها هذه املنهجية هو اإعداد الكلمات، باالإ�شافة اإلى اأوراق ال�شعبة الربملانية.
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املنهجية التاريخية يف اإعداد البحوث والدرا�سات الربملانية

كتابة  يف  الــتــاريــخــيــة  املنهجية  ا�ــشــتــخــدام  لـــى  اإ الــلــجــوء  يــتــم 

���س��واب��ط  وف��ق  وذل���ك  ب��ح��ذر  الربملانية  والــدرا�ــشــات  البحوث 

وهي: معينة  واأ�س�س 

الوقت . 1 يف  امل�ستخدمة  املعلومة  ب��ني  عالقة  هناك  ه��ل 

الربملاين،  البحث  اأو  التقرير  اأو  الدرا�سة  يف  احلا�سر 

وبني املعلومات التاريخية اأو التي وردت يف املا�سي؟

م���دى ���س��روري��ة امل��ع��ل��وم��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة يف ال��ت��دل��ي��ل اأو . 2

الو�سول اإلى ا�ستنتاج حمدد ب�ساأن النتائج اأو التو�سيات 

الباحث  ي��ري��د  ال��ت��ي  امل�سكلة  اأ���س��ب��اب  اأو  امل��ق��رتح��ات  اأو 

ال�شوؤال  ولالإجابة عن هذا  اإليها؟  يتو�سل  اأن  الربملاين 

يتم طرح هذه االأ�شئلة:

هل هذه املعلومة التاريخية �شيرتتب عليها ات�شال أ. 

بواحد من اأ�شباب امل�شكلة؟

عليها ب.  �شيرتتب  التاريخية  املعلومة  هــذه  هــل   

اال�شتفادة من التو�شيات واملقرتحات؟

التاريخية 	.  املعلومة  اال�شتغناء عن هذه  هل ميكن 

واإن اال�شتغناء عنها لن ي�شر الدرا�شة اأو التقرير 

الربملاين يف �شيء؟

الربملاين  الباحث  فيها  يقع  التي  امل�شكالت  اإحدى  اإن 
اأو  التاريخية  الوقائع  من  عــدد  �شرد  اإلــى  جلوئه  هو 
بامل�شكلة  ال�شلة  وهي منقطعة  املا�شي  وقعت يف  التي 
احلا�شرة، فالبحث الربملاين ال يتحمل ذكر اأي وقائع 

ال ي�شتفيد منها الع�شو يف مناق�شاته الربملانية.
 ففي اأحيان كثرية يتم االإ�شارة اإلى وقائع تاريخية دون 

اأن يكون لها معنى.
مثاًل ورد يف اأحد التقارير الربملانية ب�شاأن التعديل على 
خ�شع  القانون  “ اإن  ال�شحة  يف  قانون  مل�شروع  مــواد 
للتعديل يف اأعوام1992،86،76م واأن �شيا�شة وزارة 
امل�شت�شفيات  بناء  على  تعتمد  كانت  وقتها  ال�شحة 

وتوفري االأطقم الفنية الإداراتها ....”
هي  ما  النائب  يعرف  مل  العبارة  هذه  يف  اأنــه  الحظ   
1992؟   ،86  ،76 اأعــوام  يف  جرت  التي  التعديالت 
وهل هناك عالقة بني هذه التعديالت وبني ما يناق�شه 
اأن  حيث  ذلــك،  بعد  اأت�شح  ما  وهــذا  تعديالت؟  من 
بخدمات  االرتقاء  اإلى  يهدف  كان  احلا�شر  التعديل 
كان  1976م  تعديل  اأن  حني  يف  ال�شحية،  ــودة  اجل
يهدف اإلى رفع رواتب العاملني يف وزارة ال�شحة، ومل 

تكن هناك اأي عالقة بني اجلانبني.
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تابع/ �سوابط ا�ستخدام املنهجية التاريخية
تاريخية . 3 معلومات  كتابة  اإل���ى  ا���س��ط��ررت  اإذا 

تزيد  وال  �سديد،  ب��اإي��ج��از  تكتبها  اأن  فعليك 
تفا�شيل  واإن كانت هناك  اأ�شطر معدودة.  على 
�شرورية وردت يف وثيقة اأو بيان فيمكن اإرفاقها 

بالبحث اأو التقرير كمرفقات.
ال تكتب اأي معلومات تاريخية، اأو ت�ستخدم هذه . 4

املنهجية عند كتابة ورقة الكب�سولة الربملانية 
اأو  والتو�شيات  النتائج  ــى  اإل فقط  ت�شري  التي 

املقرتحات.
اأف�سل ا�ستخدام ممكن للمنهجية التاريخية يف . 5

كتابة البحوث والدرا�سات الربملانية اإذا ما اأدت 
اإلى تطورات يف احلا�سر  املعلومات التاريخية 
ال��ت��ط��ورات  ه���ذه  واإن  �سلبا،  اأو  اإي��ج��اب��ا  ���س��واء 
واأن��ه  القائم،  احلا�سر  على  ب�سماتها  مازالت 
املنظور،  امل�ستقبل  اإل��ى  ذلك  تتجاوز  اأن  ميكن 
قوية  �شلة  على  املا�شي  يف  حــدث  مــا  فكاأمنا 
امل�شتقبل،  اإلــى  اآثــاره  متتد  اأن  ميكن  باحلا�شر 
وهذا ما ميكن اأن يطلق عليه “املعلومة املمتدة 

برملانيا”.

• برملانيا 	 يلجاأ  ما  دائما  املمتدة:  املعلومة 
اكت�شاف  اإلـــى  ــارع  ــب ال ــاين  ــربمل ال الــبــاحــث 
واإبــراز  وحتليلها،  املعلومات  من  النوع  هذا 

عنا�شرها واقتفاء اآثارها.
• تكون 	 ال  قد  االأ�شعار  ارتفاع  م�شكلة  فمثاًل 

اأ�شبابها ونتائجها مرتبطة بقرارات حكومية 
هناك  يكون  قد  ولكن  احلا�شر،  الوقت  يف 
�شنوات،   6 اأو   5 منذ  �شدر  حكومي  قــرار 
واأن هذا القرار ا�شتمرت تداعياته امل�شتمرة 
الحقة  قــرارات  ت�شدر  احلكومة  جعل  مما 
حتى تفاقم غالء االأ�شعار، واأن هذا التفاقم 
مثاًل  التاأثري  م�شتقبلية يف  اآثار  له  تكون  قد 
التنمية  خــطــط  اأو  الــوطــنــيــة  العملة  عــلــى 

االقت�شادية.
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تابع/ �سوابط ا�ستخدام املنهجية التاريخية

التاريخية . 6 املنهجية  اأو  املــعــلــومــات  اأن  قــــّدرت  اإذا 

�شت�شتخدمها كثريًا ومرارًا يف كتابة بحثك اأو درا�شتك 

الربملانية فاإن العديد من الربملانات الدولية جلاأت اإلى 

التعريفية،  الورقة  اأرواق منف�شلة يطلق عليها  اإعداد 

الورقة  ويف  الــدرا�ــشــة.  اأو  التقرير  اأو  بالبحث  وترفق 

هيئة،  اخت�شا�س  تطورات  ا�شتعرا�س  ميكن  التعريفية 

اأو تطورات اإن�شائها، اأو تطورات مو�شوع ما، اأو م�شروع 

تكتب  اأن  تتحمل  التعريفية  الورقة  هذه  اأن  كما  قانون، 

فيها ما ت�شاء من تفا�شيل.

النتائج  اأو التو�سيات يف الدرا�سة اأو البحث اأو التقرير . 7

اأو  التاريخية  للمنهجية  انعكا�س  تكون  ال  ال��ربمل��اين 

امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة ال�����واردة، واإال ك��ان��ت ن��ت��ائ��ج اأو 

تو�سيات معربة عن روح املا�سي.

• والدرا�شات 	 البحوث  يف  التاريخية  املنهجية  ا�شتخدام  يتم 

الت�شريعية،  االأوراق  اأو  “اأوراق اخللفية”،  الإعداد  الربملانية 

واأحيانا يف “اأوراق ال�شيا�شات الربملانية”.

• التقارير 	 اأو  الدرا�شات  بع�س  اأحيانا يف  يالحظ 
الربملانية اأن الباحثني يلجاأون اإلى االإطالع على 
اأعدها  التي  ال�شابقة  الــدرا�ــشــات  اأو  التقارير 
م�شروع  تعديل  اأو  مــا،  مو�شوع  ب�شاأن  الربملان 
قانون ما، وعندما يجد الباحث نتيجة اأو تو�شية 
تروق له يقرر نقلها اأو اإعادة كتابتها يف درا�شته 
مدلول  يتفح�س  اأن  دون  احلا�شر،  تقريره  اأو 
هذه التو�شية اأو النتيجة، ومدى ا�شتنادها على 

معلومات تاريخية اأو قرارات �شابقة.
• ذلك 	 بعد  املهمة  املفاجاآت  اإحــدى  تكون  وقــد   

اأن  اأو  التو�شية،  اأن احلكومة قامت بتنفيذ هذه 
الت�شاوؤل  يجعل  مما  بالفعل،  حتققت  النتيجة 
الدرا�شة؟  تلك  اأو  التقرير  هــذا  قيمة  ما  امللح 
فكرة  على  باالأ�شا�س  يعتمد  الربملاين  فالبحث 
اأو  احلا�شر  من  امل�شتوحاة  الواقعية  التو�شيات 

درء خطر قد يقع يف امل�شتقبل.
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 االأوراق املعتمدة على املنهجية التاريخية 

الورقة التعريفية

تلقي هذه الورقة ال�سوء على اجلوانب االأ�سا�سية لل�سيا�سات احلكومية 

خا�سة يف اإطار :

اخلطط اال�سرتاتيجية للحكومة. 1

اأهداف اخلطط اال�سرتاتيجية. 2

اآليات التنفيذ. 3

 

 االأوراق املعتمدة على املنهجية التاريخية 

ورقة اخللفية

اأهم االإ�سكاليات التي تواجه الوزارة.. 1

اأ�سباب تلك االإ�سكاليات.. 2

اأهم النتائج.. 3
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 منهجية اال�ستنباط الربملاين

كثريًا ما تكون ال�شكوى من البحوث والدرا�شات اأو التقارير الربملانية اأنها طويلة اأو اأن ُيطلب من الباحث الربملاين مراجعة بحثه وكتابته بطريقة خمت�سرة.

 كما اأن اإحدى امل�شكالت االأ�شا�شية التي تواجه الباحث الربملاين هو اأنه عندما تتوافر لديه معلومات ما، فاإنه ال يريد اأن ي�ستبعدها، ويكون دائمًا لديه اال�شتعداد 
الأن يفعل اأي �شيء دون ا�شتبعاد هذه املعلومات، ويعترب اأن ا�شتبعادها هو مبثابة جهد مهدر من جانبه، ولعل هذه امل�شكلة التي تعاين منها البحوث والدرا�شات الربملانية يف 

خمتلف دول العامل اأدت اإلى تفاقم م�شكلة الفهم املتبادل بني االأع�شاء والباحثني الربملانيني.

 فاالأع�شاء يتهمون الباحثني باأنهم غري اأكفاء ولي�س لديهم املوؤهالت واملهارات الالزمة الإجناز البحوث والتقارير، ويف ذات الوقت فاإن الباحثني يتهمون االأع�شاء باأنهم 
لي�س لديهم ا�شتعداد للقراءة اأو تفح�س ما يكتبونه.

واإزاء هذا اخلالف بني اجلانبني ظهرت فكرة االأوراق الربملانية املخت�شرة، اأو ما يطلق عليها “ورقة االإيجاز”.

اال�ستنباط  منهجية  فكرة  على  باالأ�شا�س  االإيجاز  ورقة  تعتمد 

الربملاين والتي تقوم باالأ�شا�س على عدة حماور:

• امل�شكلة 	 اأو  للمو�سوع  الرئي�سي  املف�سل  حت��دي��د  اأوال: 

الربملانية.

• مف�شل 	 فكل  للمو�سوع  الرئي�سية  االأف��ك��ار  حتديد  ثانيا: 

ملو�شوع اأو م�شكلة برملانية له عدد من االأفكار الرئي�شية.

لن  الربملاين  الباحث  اأن  هو  العن�شر  هــذا  و�شعوبة 

اأن  قبل  الرئي�سية  االأف��ك��ار  جمموعة  ل��دي��ه  يتوفر 

يح�سل على املعلومات، وينتقي عنا�شر التحليل حتى 

ي�شتطيع اأن ي�شكل جمموعة االأفكار الرئي�شية املحيطة 

باملو�شوع.

جلنة  قــررت  مثاًل  الرئي�سي:  املف�سل  حتديد 

البيئي.  للتلوث  قانون  مو�شوع  تناق�س  اأن  ما 
امل��و���س��وع؟  ل��ه��ذا  املف�سل  اأو  ال��راب��ط  ف��م��ا ه��و 

فاملف�سل الرئي�سي لي�س التلوث البيئي يف حد 

باالإ�سرار  البيئي  التلوث  عالقة  ولكن  ذات��ه، 

اأن  �شنجد  ثم  ومن  املواطنني،  على  ال�سحية 

اأن ت�شتق من هذا  االأفكار الرئي�شية التي ميكن 
املف�شل هو حماولة تاليف اأثر التلوث البيئي على 

�شحة املواطنني.
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تابع/ خطوات اإعداد ورقة االإيجاز تبعا ملنهجية اال�ستنباط الربملاين

• تابع/ ثانيا: حتديد االأفكار الرئي�سية للمو�سوع: تقوم اأ�س�س منهجية اال�ستنباط الربملاين على حتديد االأفكار الرئي�سية يف طرح 	
جمموعة من الت�شاوؤالت املرتبطة باأي مو�شوع اأو ق�شية، وهذه الت�شاوؤالت:

ما هي االأ�شباب الرئي�شية لهذا املو�شوع اأو تلك الق�شية؟. 1

ما هي امل�شادر التي اأدت اإلى وجود هذه االأ�شباب؟. 2

هل هذه االأ�شباب تتزايد، و�شتوؤدي اإلى تفاقم املو�شوع اأو الق�شية؟. 3

ما هو االأثر العاجل الذي حققته هذه االأ�شباب؟. 4

ما هي نتائج هذه االأ�شباب؟. 5

هل هذه النتائج �ستوؤدي اإلى ارتباط تلك الق�سية اأو ذاك املو�سوع بق�سايا اأخرى يف املجتمع؟. 6

هل هناك خطوات اتخذت على اأي من االأ�شعدة للحد من هذه الظاهرة؟. 7

هل هذه اخلطوات كان لها اأثر ملمو�س، واأبعاد واقعية؟. 8

ما هي املقرتحات املمكنة لتاليف اأ�شباب هذه الظاهرة اأو املو�شوع؟. 9

هل هناك جمال لتو�شيات م�شحوبة باإجراءات فعلية يف هذا ال�شدد؟. 10

عندما يحدد الباحث الربملاين االإجابة على هذه االأ�شئلة الع�شرة �شيتكون لديه جمموعة من االأفكار الرئي�سية حول املو�سوع اأو الق�سية الربملانية املراد بحثها، اإال 
اأن امل�سكلة التي �ستواجه الباحث هو اأولويات ترتيب هذه االأفكار الرئي�سية خا�شة واأن ورقة االإيجاز هي بطبعها ورقة خمت�شرة وال تزيد باأي حال من االأحوال على 

ثالث �شفحات، واأن احلجم االأمثل لها هو ال�سفحة اأو ال�سفحتني، ومن ثم ينتقل الباحث اإلى املرحلة الثالثة وهي ترتيب اأولويات االأفكار الرئي�سية.
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تابع/ خطوات اإعداد ورقة االإيجاز تبعا ملنهجية اال�ستنباط الربملاين

• ثالثا: مرحلة حتديد وترتيب اأولويات االأفكار الرئي�سية، وت�شمل هذه املرحلة طرح خم�شة اأ�شئلة وهي:	
الرئي�شي . 1 ال�شبب  متثل  الفكرة  هذه  اأن  اأو  ممكن؟  عدد  اأكرب  على  توؤثر  اأو  اجتماعيا؟  توؤثر  رئي�شية  فكرة  اأكرث  هي  ما 

للمو�شوع اأو امل�شكلة؟
ما هي ا�شرتاتيجية احللول اأو االإجراءات املقرتحة ملواجهة هذا املو�شوع اأو تلك امل�شكلة؟. 2
النتائج االأ�شا�شية واملبا�شرة لهذه امل�شكلة اأو تلك الق�شية؟. 3
ما هي املوارد الب�شرية، اأو املالية، اأو الفنية، اأو االإدارية املطلوبة لتنفيذ احللول اأو االإجراءات املقرتحة؟. 4
ال�شعوبات التي تواجه تنفيذ االإجراءات اأو التو�شيات اأو املقرتحات؟. 5

• رابعا: ا�ستنباط االأفكار الفرعية من الفكرة الرئي�سية املرتبطة بها وحتديد هذه االأفكار الفرعية: اإن كل فكرة رئي�شية حتتوي 	
الفرعية  االأفكار  ا�ستنباط  نكون حذرين يف  اأن  وعلينا  الرئي�سية،  االأفكار  بهذه  واملت�سلة  املرتبطة  الفرعية  االأفكار  على جمموعة من 
من الفكرة الرئي�شية املرتبطة بها، فاالأفكار الفرعية تت�شف باالت�شال املبا�شر باالأفكار الرئي�شية، واأن تكون دالة على معنى الفكرة 
الرئي�شية، اأو �شببا لها، اأو نتيجة مبا�شرة لها، وكل هذا يعرب عنه بفكرة التقاطع بني االأفكار الفرعية لي�شكل جوهر الفكرة الرئي�شية يف 

الدرا�شة اأو البحث اأو التقرير الربملاين.

 

• اأو تليها، واأن نقطة 	 اأن تتكامل مع الفكرة التي ت�سبقها  اأن كل فكرة ميكن  اأن االأفكار الفرعية تتقاطع مع بع�سها البع�س بحيث  يالحظ ب�شفة عامة 
التالقي بني تقاطعات االأفكار الفرعية هو الذي ي�سكل يف النهاية الفكرة الرئي�سية.

• ملزيد من التو�شيح فمثاًل اإذا كانت الفكرة الرئي�شية لدينا اأن غالء االأ�شعار اأدى اإلى انخفا�س القيمة ال�شرائية للعملة الوطنية، وكانت االأفكار الفرعية املرتبطة 	
بهذه الفكرة الرئي�سية هي:

زيادة االأ�شعار واخلدمات بن�شبة %20.. 1
عدم زيادة رواتب موظفي الدولة.. 2
موجة االرتفاع العاملي يف اأ�شعار ال�شلع واخلدمات.. 3
انخفا�س قيمة العملة الوطنية اأمام الدوالر.. 4
ارتفاع معدل النمو االقت�شادي يف الدولة  %40.. 1
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• الحظ اأن االأفكار الفرعية التي ارتبطت بالفكرة الرئي�شية هي االأفكار االأربع االأولى وهي التي مثلت �شببًاُ اأو نتيجة، اأو داللة ذات معنى يف الفكرة الرئي�شية يف حني اأن 	
الفكرة الفرعية اخلام�شة وهو ارتفاع معدل النمو االقت�شادي يف الدولة مل يكن لها حماًل اأو لزومًا، واأن اال�شتطراد ب�شاأنها ال يخدم جوهر الفكرة الرئي�شية.

تابع/ خطوات اإعداد ورقة االإيجاز تبعا ملنهجية اال�ستنباط الربملاين

• خام�سا: بعد اأن انتهينا من حتديد االأفكار الفرعية، نقوم بكتابة ورقة االإيجاز والتي تعتمد على االآتي:	
حتديد االأفكار الرئي�شية بعبارات خمت�شرة.. 1
كتابة االأفكار الفرعية عن طريق التبنيد.. 2
�شرح الفكرة الفرعية يف عبارتني اأو ثالث عبارات، ومبا يحقق املزيد من و�شوح الفكرة الفرعية.. 3
الرتكيز على النتائج اأو املتقرحات اأو التو�شيات.. 4
االإ�شارة اإلى النتيجة الرئي�شية اأو ما يريد اأن يقوله الباحث الربملاين ب�شفة نهائية.. 5

• وورقة االإيجاز قد يكون لها اأهمية يف م�سروعات القوانني، فهي املقابل الربملاين للمذكرة االإي�شاحية اأو التف�شريية التي تتقدم بها 	
احلكومة، وكذلك عند طرح املو�سوعات العامة للنقا�س يف اللجان، اأو اجلل�سة العامة، باالإ�شافة اإلى االأوراق الربملانية.

منهجية ال�ستدلل الربملاين

• تقوم فكرة منهجية اال�ستدالل الربملاين على اأن كل املو�سوعات الربملانية اأيا كانت طبيعتها �شواء م�شروعات قوانني اأو مو�شوعات عامة اأو اأ�شئلة اأو ا�شتجوابات 	
اأو طلبات اإحاطة اأو اأيا ما تناق�شه اللجان اأو ما يطرحه املجل�س يف جل�شاته العامة هي يف حقيقتها مو�سوعات “مل�سكلة” حتى لو كان املو�شوع يخ�س امل�شتقبل فهو 
ينظر اإلى املو�شوع باعتباره م�شكلة �شتحدث يف امل�شتقبل. وطاملا اإننا معنيني كربملان باإيجاد احللول لهذه امل�شكلة فعلينا كربملانيني اأن نتق�شى اآثار هذه امل�شكلة، وكذلك 

كيفية و�شع البدائل واحللول املنا�شبة ملواجهتها، وهذا ما يزيد من اأهمية منهجية اال�شتدالل الربملاين ملعاجلة اأي مو�شوع يناق�س يف اللجان اأو يف الربملان.

واأولى اخلطوات التي يجب مراعاتها يف هذه املنهجية هو اأن تكون امل�سكلة معا�سرة لواقعها، اأو اأن امل�سكلة �ستحدث يف امل�ستقبل، ولكن لها بع�س 
اجلوانب الواقعية يف جتارب دول اأخرى، الأن اال�شتدالل يف هذه املنهجية م�شتمد ب�شفة اأ�شا�شية من:

التجربة املحلية وما تتمخ�س عنها من نتائج.أ. 

التجارب االإقليمية والدولية وما متخ�س عنها اأي�شا من نتائج.ب. 
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خطوات منهجية ال�ستدلل الربملاين

تقوم منهجية اال�شتدالل الربملاين على اأربع خطوات رئي�شية هي:

• اأوال: حتديد نطاق وحدود امل�سكلة: ففي كثري من االأحيان يكتب الباحث الربملاين يف مو�شوع ما دون اأن يحدد نطاق وحدود امل�شكلة 	
التي يبحث فيها، ثم قد يرد هذا عر�شَا يف �شفحات تالية، اأو على اأجزاء منف�شلة مما يوؤدي اإلى �شياع املعنى الذي ي�شتهدفه البحث 

الربملاين، فالباحث الربملاين اإذا قرر ا�شتخدام منهجية اال�شتدالل الربملاين فاإن اأول ما يفعله هو اأن يحدد نطاق هذه امل�شكلة.

تابع/ خطوات منهجية ال�ستدلل الربملاين

• تابع/ اأوال: حتديد نطاق وحدود امل�سكلة: ويكون حتديد نطاق وحدود امل�شكلة من خالل:	

ما هي احلقائق املرتبطة بهذا املو�شوع، اأو اأ�ش�س هذا املو�شوع؟. 1
ما هي الظواهر التي خلفها هذا املو�شوع اأو تلك امل�شكلة؟. 2
هل هذه الظواهر متثل درجة من اخلطورة على اأمن املجتمع؟. 3
من هم امل�شئولني عن هذه الظواهر امل�شببة للمو�شوع اأو امل�شكلة؟. 4
هل ال�شلوكيات التي متثل اأ�شبابا للم�شكلة متثل خرقًا للقوانني اأو النظام العام اأو انتهاكًا ملبادئ وتقاليد املجتمع؟. 5
هل نطاق هذه امل�شكلة ميتد لي�شمل اأعدادا كبرية من املواطنني؟. 6
اأو اأجزاء منها؟ وهل �شيعاين الن�شاء منها بذات القدر الذي . 7 اأقاليم الدولة  اأو تلك امل�شكلة ت�شمل كل  هل هذا املو�شوع 

�شيعانيه الرجال، اأو اأنها م�شكلة حمدودة النطاق يف اأعداد قليلة من املواطنني، ويف اأقاليم معينة، ولكن هناك تخوف باأن 
تزداد م�شتقباًل؟

متى بداأت هذه امل�شكلة، اأو هذا املو�شوع، وملاذا التفكري يف م�شروع القانون كان على هذا النحو؟. 8
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تابع/ خطوات منهجية ال�ستدلل الربملاين

التف�سريات  تقدمي  هو  الربملاين  اال�شتدالل  منهجية  يف  امل�شكلة  وحدود  نطاق  حتديد  بعد  الثانية  اخلطوة  للم�سكلة:  املقرتحة  التف�سريات  ثانيا: 
الالزمة لهذه امل�سكلة، فقد يكون من املهم التعرف على امل�شكلة وحدودها واآثارها، ولكن ما هي تف�شريات هذه امل�شكلة؟ ويتحدد ذلك من خالل االآتي:

كيف يف�شر املجتمع والراأي العام هذه امل�شكلة؟. 1
كيف تف�شر اجلهات العلمية واملتخ�ش�شة هذه امل�شكلة؟. 2
ما هي ال�شعوبات من وجهة نظر املجتمع واملعنيني التي تواجه هذه امل�شكلة؟. 3
ما هو ترتيب اأولويات االأ�شباب املبا�شرة للم�شكلة؟. 4
ما هو ترتيب اأولويات االأ�شباب غري املبا�شرة للم�شكلة؟. 5

االأ�سباب املبا�سرةاملو�سوع
االأ�سباب غري 

املبا�سرة
نتائج االأولويات لالأ�سباب 

املبا�سرة
نتائج االأولويات 

لالأ�سباب غري املبا�سرة

التف�سري 
االأكرث احتمااًل 

للم�سكلة
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تابع/ خطوات منهجية ال�ستدلل الربملاين

• ثالثا: قائمة احللول البديلة للم�سكلة:	

ما هي االحتماالت حلل هذه امل�شكلة من وجهة نظر املعنيني، ووجهة النظر املخت�شني؟. 1
و�شع قائمة احللول البديلة؟. 2
كيف تعالج هذه القائمة م�شببات امل�شكلة؟. 3
مزايا وتكاليف كل حل مقرتح وتو�شيح اأثره االجتماعي؟. 4
اآليات التنفيذ املمكنة لهذه احللول؟. 5

املو�سوع
احللول البديلة من وجهة 

نظر املعنيني
احللول البديلة من 
وجهة نظر املجتمع

مزايا احللول 
البديلة

تكاليف 
احللول 
البديلة

اآليات التنفيذ 
املتاحة

املالحظات 
اخلتامية

• رابعا: اختيار احلل املنا�سب:	

ما هو اأكرث احللول مزايا واأقلها تكلفة؟. 1
ما هو اأكرث احللول الذي يتمتع باآليات تنفيذ �شهلة وممكنة؟. 2
ما هو اأكرث احللول الذي يحقق البندين ال�شابقني ويعرب عن وجهة نظر املجتمع؟. 3
ما هو اأكرث احللول ات�شاقا مع ال�شيا�شة الربملانية وال ميثل تعار�شًا معها؟. 4
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 منهجية الدرا�سات الربملانية املقارنة )املنهجية املقارنة(

• اأحيانًا كثرية ُيطلب من الباحث الربملاين اأن يعد بحثًا اأو درا�شة اأو تقريرا مقارن اأي يقوم فيه باإبراز جتارب الدول 	
االأخرى، وال�شتعمال املنهجية املقارنة يف الدرا�شات الربملانية فعليك اإتباع اخلطوات االآتية:

• اأوال: حتديد اأبعاد املو�سوع:	

حدد اأبعاد املو�شوع حمل املقارنة مع التجارب االإقليمية والدولية االأخرى.. 1
ق�شم االأبعاد الرئي�شية للمو�شوع لعنا�شر فرعية ترى اأنها مهمة بالن�شبة لربملانك.. 2
حدد موؤ�شرات النتائج التي تريد اأن ت�شل اإليها من كل عن�شر فرعي.. 3

وهذا ميكن �شياغته يف جدول يطلق عليه جدول العنا�شر املقارنة

مالحظات ختاميةموؤ�سرات النتائج العامةالعنا�سر الفرعيةاالأبعاد الرئي�سيةاملو�سوع

.1
اأ.

ب.
.	

.2
اأ.

ب.
.	
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تابع/ خطوات منهجية الدرا�سات الربملانية املقارنة

• ثانيا: جمع املعلومات عن الدول امل�ستهدفة يف املقارنة:	
الحظ دائما واأنت تقارن فاإنك �شتلتزم بجدول العنا�شر املقارنة من حيث االأبعاد الرئي�شية والعنا�شر الفرعية.

وجمع املعلومات والبيانات قد يكون عن طريق االنرتنت، اأو خماطبة جهات معينة يف داخل الدولة، اأو خماطبة اجلهات االأجنبية، اأو من خالل 
االأر�شيف ال�شحفي.

• ثالثا: اإبراز عوامل االتفاق واالختالف بني دولتك وبرملانك وبني الدول حمل املقارنة. لت�شهيل مهمة الباحث فاإنه ميكن �شياغة ذلك يف جدول 	
يطلق عليه اجلدول املقارن

معايري االتفاقالدولة )ب(الدولة )اأ(العنا�سر الفرعيةاالأبعاد الرئي�سيةاملو�سوع
معايري 

االختالف

.1
اأ.

ب.
.	

.2
اأ.

ب.
.	
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تابع/ خطوات منهجية الدرا�سات الربملانية املقارنة
• رابعا: حتليل اجلدول املقارن:	

عليك توخي احلذر يف هذه املرحلة الأن التحليل �سيقودك اإلى النتائج التي حتاول الو�شول اإليها، والتي �شطرتها يف جدول العنا�شر املقارنة، والتحليل ياأخذ 
اأحد �شكلني:

ال�سكل االأول: التحليل املو�سوعي. 1
 ويف هذا اجلانب حتاول اأن جتيب على: ملاذا الدولة)اأ( اأو الدولة )ب( اأخذت بهذا البديل اأو احلل؟--

وهذا يتطلب الرجوع اإلى تاريخ وتطورات املو�شوع يف كل دولة على حدة، الأنه يجب اأن تعي اأن الظروف التي رتبت فيها )اأ( اأو )ب( هذه البدائل اأو احللول تختلف 
عن ظروف ومعايري دولتك، واأي حتليل خاطئ البد اأن يوؤدي اإلى نتائج خاطئة، وهذه واحدة من امل�شكالت الكربى للبحوث الربملانية يف عاملنا العربي، حيث اأن 
بع�س الدول حتاول اأن تنقل ما يف قوانني دول اأخرى من اأحكام، اأو تنظم الئحتها الربملانية بناء على لوائح برملانية �شابقة لدول اأخرى ثم تك�شف املمار�شة عن 
اخلطاأ الذي وقعت فيه هذه الدولة، ولذا فاإن دائما ما ين�سح الباحثني الربملانيني بدرا�سة عوامل االختالف درا�سة متاأنية الأو�ساع وظروف الدول 

االأخرى �سيا�سيا واقت�ساديا واجتماعيا وثقافيا.
ال�سكل الثاين: التحليل اال�ستداليل:. 2

اأي ا�ستنباط الدالالت من عوامل االتفاق واالختالف واتخاذ موقف و�سط يراعي ظروف الدولة يف املقام االأول وذلك يف حالة تعذر --
الباحث اأن يح�سل على معلومات ب�ساأن اأو�ساع وظروف الدول االأخرى.

املو�سوع
االأبعاد 

الرئي�سية
العنا�سر 
الفرعية

القدرة على عالج م�سببات املو�سوعمربرات النتائجالنتائج

.1
اأ.

ب.
.	

.2
اأ.

ب.
.	

• خام�سا: ترتيب النتائج التي تو�سلت اإليها من التحليل ومربرات هذه النتائج ومدى قدرتها يف عالج م�سببات املو�سوع.	
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منهجية القرار الربملاين

قد يطلب منك ع�شو اأو اأع�شاء اإعداد ورقة خمت�سرة تبني له فيها القرار الذي ميكن اأن يتخذه يف اللجنة اأو املجل�س عند درا�شة م�شروع قانون ما، اأو مو�شوع ما، 
وبالتايل �شيكون عليك لزامًا اأن تلعب دورا مبا�شرا يف توجيه النائب اأو جمموعة من النواب، وهذه االأوراق اأ�شبحت منت�شرة يف العديد من برملانات العامل، كما قد زاد 

الطلب عليها من برملاين العامل. 

خطوات منهجية القرار الربملاين

اأوال: حتديد عدة بدائل خمتلفة للقرار يف م�سروع القانون، اأو املو�سوع، ودرا�سة م�سكلة كل بديل، والفر�سة التي ميثلها التم�سك بهذا البديل.

امل�سكلة

بديل )1(

بديل )3(بديل )2(

بديل )4(

جدول فر�س البديل

الفر�سالبديل

البديل )1(

البديل )2(

البديل )3(

البديل )4(



57االوراق و الدرا�سات الربملانية

تابع/ خطوات منهجية القرار الربملاين

ثانيا: مرحلة املفا�سلة بني البدائل املختلفة من خالل: 

1. امل�س�����������اكل: 

اأقل البدائل م�شاكل. أ. 
امل�شاكل غري موؤثرة بدرجة كبرية. ب. 
امل�شاكل ال متثل خطرًا.ت. 
امل�شاكل هام�شية وميكن تالفيها باإجراءات مب�شطة. ث. 
امل�شاكل ال توؤثر على عدد كبري من ال�شكان اأو الفئات. 	. 
امل�شاكل ال توؤثر على كل اأقاليم الدولة، واإمنا تظهر يف مناطق حمددة. ح. 

2. املفا�سلة بني الفر�س التي يوفرها كل بديل:  

اأكرث الفر�س ا�شتجابة الحتياجات املجتمع. أ. 
الفر�س متعددة وحتقق مزايا اإ�شافية. ب. 
الفر�س حتقق نتائج هامة. ت. 
الفر�س ميكن تنفيذها على اأر�س الواقع. ث. 
الفر�س اإذا مل يتم ا�شتغاللها �شتكون هناك خ�شارة للمجتمع. 	. 

وراعي  باتخاذه  الع�سو  �ستن�سح  الذي  القرار  هو  ليكون  الثاين  البند  يف  املقارنات  نتائج  ح�سب  املتعددة  البدائل  من  واحد  بديل  اختيار  مرحلة  ثالثا: 
القرار: تخريك  عند 

اأن تبني اأهمية القرار. . 1
اأن تبني مدى اإمكانية تنفيذه. . 2
اأن حتدد مدى ا�شتجابته ملتطلبات الراأي العام. . 3
اأن تبني الهدف من القرار والنتائج التي �شريتبها.. 4
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منهجية البعاد الربملاين

ت�شتخدم هذه املنهجية عندما يطلب ع�شو اأو جمموعة اأع�شاء اأو يبادر بها الباحثون الربملانيون يف اللجان اأو البحوث اأو ال�شعبة للوقوف على حقيقة م�شكلة ما �شواء 
كانت مل�شروع قانون، اأو مو�شوع، اأو اأعمال تتعلق بال�شعبة الربملانية يف ال�شيا�شات اخلارجية، فكل م�شروع قانون اأو مو�شوع هو يف جوهره تعبري عن م�شكلة، والنائب حتى 

يكون قادرًا على اتخاذ القرار املالئم فاإنه ال بد له من الوقوف على اأبعاد هذه امل�شكلة وتق�شي حقائقها.

وتقوم فكرة منهجية االأبعاد الربملانية على اأن هذه امل�شكلة ن�شاأت من اأمور وم�شائل مل يقدر لها اأن تكون كما يجب، اأو اأنها تولدت عندما ابتعد املو�شوع عن طريقة 
ال�شحيح.

خطوات منهجية االأبعاد الربملانية

• اأوال: ت�سخي�ص امل�سكلة اأو املوقف، وهو ما يطلق عليه ت�سخي�ص داء امل�سكلة من خالل االآتي:	

حتديد االأ�شباب املبا�شرة التي اأدت لظهور امل�شكلة اأو املوقف.. 1

طبيعة امل�شكلة واالآثار التي ترتبها.. 2

نطاق امل�شكلة الزمني واملكاين. 3

مدى تكرار امل�شكلة، ودرجة اإحلاحها.. 4

البعد املعياري املحدد لدرجة االنحراف عن الو�شع املطلوب والذي كان من املفرت�س اتخاذه.. 5

النتائج يف حال ا�شتمرار امل�شكلة.. 6
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تابع/ خطوات منهجية الأبعاد الربملانية

• اإلى مظاهر هذه امل�شكلة يف املجتمع، ومدى خطورة هذه 	 اأن ت�شري  اأو املوقف عليك  الت�شخي�س للم�شكلة  اأنه بعد  اأو املوقف: حيث  امل�سكلة  اأعرا�ص  ثانيا: 

الظاهرة، ومدى ا�شطدامها مع القوانني اأو التقاليد، اأو ال�شيا�شات العامة، اأو اخلطط اال�شرتاتيجية، اأو توقعات املواطنني.

• ثالثا: حتديد االأبعاد النهائية للم�سكلة اأو املوقف من خالل:	

ترتيب اأولويات امل�شاكل.. 1

ترتيب اأولويات اأ�شباب امل�شاكل.. 2

ترتيب اأولويات مظاهر امل�شاكل.. 3

مالحظات ختاميةاأولويات املقرتحاتاأولويات النتائجاأولويات املظاهراأولويات االأ�سباباأولويات امل�ساكل
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املنهجيــة الغائــيـــة

• املنهجية الغائية هي منهجية حتديد االأهداف الربملانية، وت�شتخدم هذه املنهجية يف حاالت عديدة عندما يطلب نائب اأو جمموعة من النواب اإعداد ورقة حول:	

بيان الهدف اأو الغر�س من م�شروع القانون، اأو املو�شوع.. 1

تو�شيح الهدف من طرح اأفكار حمددة دون غريها.. 2

 اإن اللجنة وهي ب�شدد درا�شة م�شروع قانون ما، اأو يف مرحلة حتديد املحاور ملو�شوع ما فاإن اإعداد ورقة االأهداف الربملانية ت�شاعدها كثريًا يف . 3
درا�شة امل�شروع اأو املو�شوع، اأو اأي ق�شية يف الربملان.

بدائل  ــى  اإل التعرف   .2
احللول املطروحة

الهدف من  4.حتديد 
امل�شروع اأو املو�شوع

التعرف اإلى اأ�شل 
املو�شوع، اأو امل�شروع من 
ناحية االأ�شباب والنتائج 

واملظاهر املحيطة

3.قيا�س النتائج املرتتبة 
االأمثل  احلل  تبني  على 

يف �شوء حتقيق الهدف

خطوات املنهجية الغائية

جدول حتديد الهدف االأمثل

قيا�س الهدفالبدائل املطروحةاأ�سباب املو�سوعاملو�سوع

هدف حمدد 
الوقت

هدف 
واقعي

هدف متفق 
عليه

هدف قابل هدف قابل للقيا�س
للتنفيذ
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منهجية البديل الأمثل

• ت�ستخدم هذه املنهجية عندما يطلب منك ع�شو، اأو اأع�شاء اأو جلنة، اأو املجل�س �سياغة بديل اأمثل، اأو تو�سيات ملو�سوع ما حمل الدرا�سة، اأو تقدمي مقرتحات 	
حمدودة يف م�شروع قانون، اأو ق�شية تتعلق بال�شعبة الربملانية، ففي هذه احلالة يتم اإعداد ورقة البديل الربملاين.

خطوات منهجية البديل الأمثل

• اأوال: البحث عن بدائل متعددة من:	

خربات �شابقة.. 1
جتارب االآخرين.. 2
اآراء اخلرباء واملعنيني.. 3
تفكري ابتكاري من قبل الباحث الربملاين.. 4

جدول البديل

البديل
اخلربات 
ال�سابقة

جتارب 
االآخرين

اآراء اخلرباء 
واملعنيني

تفكري 
ابتكاري

بديل يفي 
بالغر�س

بديل نتائجه 
مقبولة

بديل 
ميكن 
تنفيذه
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موؤ�شرات اإيجابية

موؤ�شرات اإيجابية

موؤ�شرات اإيجابية

النتائج املقبولة

اإمكانية تنفيذ 
البديل

بديل يحقق 
الغر�س

موؤ�شرات �شلبية

ثانيا : بعد اأن تنتهي من اإعداد جدول البديل  حدد موؤ�شرات البديل

تابع / خطوات منهجية البديل الأمثل

موؤ�شرات �شلبية

موؤ�شرات �شلبية

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3



63االوراق و الدرا�سات الربملانية

تابع/ خطوات منهجية البديل الأمثل

• ثالثا: ا�ستبعد البديل الذي حقق اأعلى موؤ�سرات �سلبية وابق على بديلني حققا اأعلى موؤ�سرات اإيجابية.	
• رابعا: اأعد املقارنة بني البدائل من جديد باإعادة حتليلها اأو اإ�سافة عن�سر الفر�سة يف كل بديل )امل�سار اإليه �سابقاً(.	
• خام�سا: اخرت البديل الذي حقق اأعلى درجة من الفر�س واملزايا، واالأقل يف امل�سكالت والع�يوب.	
• �ساد�سا: اإذا ت�ساوى البديلني يف املزايا والفر�س فاأ�سف عن�سر االأهمية الختيار البديل االأمثل.	

البديل بالبديل اأ
فر�س 
ومزايا اأ

فر�س ومزايا باأهمية الفر�س واملزايا
اأهمية الفر�س 

واملزايا
النتائج 
النهائية

القرار

  





الفصل الثاني

جداول بناء توظيف و تحليل 
المعلومات )منظور برلماني(
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لالقرتاب الربملاين لنظرية املعلومات العامة  الأ�س�س   .1

ن�شر كلود اأي �شانون عام 1948م بحثًا بعنوان “نظرية ريا�شية لالت�شاالت” وحتول البحث اإلى كتاب يف عام 1949م ثم توالت االأبحاث والدرا�شات حول هذا املو�شوع.

وظلت الدرا�شات الربملانية ملدة طويلة بعيدة عن التطور يف جمع وحتليل املعلومات حتى بداأت حركة تطوير املعلومات الربملانية يف اأوائل ال�سبعينات على اأيدي 

جمموعة من اخلرباء الدوليني يف مقدمتهم هادي ديول، وت�شيو كري�س وغريهم.

وكان من ال�شروري تطويع نظرية املعلومات العامة كي تتكيف وتتالءم مع معطيات العمل الربملاين، وما يجري فيه من درا�شات واأوراق برملانية والتي تهدف اإلى اإمداد 

الع�شو الربملاين باملعومات امل�شاندة اأو امل�شاعدة التي متكنه من اتخاذ قراره يف امل�شائل الت�شريعية اأو الرقابية، اأو ما يتعلق بعمله يف ال�شعبة الربملانية.

وبتطبيق قوانني نيوتن يف احلركة املعلوماتية على الواقع الربملاين فاإنه �شيت�شح لنا يف البداية عدد من احلقائق اأهمها:

ت�سعى  املعلومة  اأن  بل  ذات��ه��ا،  حد  يف  مطلوبة  لي�ست  املعلومات  اإن 
اأو  م��ا،  ح��دث  يف  احلقيقة  اكت�ساف  وه��و  م��ع��ني،  غ��ر���س  لتحقيق 
اإظهارها اأمناط العالقات القائمة بني عنا�سر الظاهرة الواحدة، 

اأو اأمناط العالقات بني الظواهر وبع�سها.

اإلى  وبع�شها، حتى ن�شل  الظواهر  العالقة بني  اأو يف  الظاهرة  �شواء داخل  العالقات  اأوجه  الكثري من  تبيان  اإلى  الربملاين نحتا	  البحثي  اإننا يف عملنا  خا�شة 

ا�شتك�شاف جزء من احلقيقة ي�شاعد الع�شو على تبني راأى معني.

وتبعا لذلك فاإن املعلومة داخل الربملان متر باأربع مراحل اأ�شا�شية هي: املدخالت، التخزين، املعاجلة، املخرجات.
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املراحل التي متر بها 
املعلومات داخل الربملان

املرحلة االأولى
مرحلة املُدخالت

املرحلة الرابعة
مرحلة املخرجات

1

2

3

4

املرحلة الثالثة
مرحلة املعاجلة

املرحلة الثانية
مرحلة التخزين

�سماتهااملرحلة

•مرحلة املدخالت املعلومات اإما اأن تكون بيانات و�شفية اأو بيانات مكانية اأي تدل على م�شدرها.	

•مرحلة التخزين حتتا	 الربملانات اإلى تكوين قواعد بيانات ومعلومات، ال�شتخدامها يف تخزين وت�شنيف وتبويب املعلومات.	

مرحلة املعاجلة
• يتم فيها تعديل وحتليل البيانات �شواء كانت و�شفية اأو مكانية، وتهتم هذه املرحلة بالبحث عن املعلومات 	

املفقودة والتي مل يتم التو�شل اإليها.

•مرحلة املخرجات هي التي يتم التعبري عنها يف اإطار االأوراق والبحوث والدرا�شات الربملانية.	



69االوراق و الدرا�سات الربملانية

وبتعبري اآخر فاإن دورة املعلومات الربملانية ميكن اإيجاز مراحلها يف ال�سكل التايل:

�سكل رقم )1(
دورة املعلومات الربملانية

دورة املعلومات 
الربملانية

تكوين اأ�شئلة وا�شحةمرحلة الكتابة

ا�شتنتا	 ماميكن اأن
ت�شل اإليه املعلومة

تف�شري املعلومة
حتليل املعلومة

اإدراك طبيعة املعلومة

جمع املعلومات

حتديد مكان املعلومات

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)
(1)

(2)

(3)
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ما يرتبط بها من دورة املعلوماتاملرحلة

•مرحلة املدخالت تكوين اأ�شئلة وا�شحة + حتديد مكان املعلومة.	

•مرحلة التخزين جمع املعلومات.	

•مرحلة املعاجلة اإدراك طبيعة املعلومات + حتليل املعلومة + تف�شري املعلومة	

مرحلة املخرجات
• ا�شتنتا	 ما ميكن اأن ت�شل اإليه املعلومة + الكتابة لبناء اأفكار جديدة للربط 	

بني املعلومات.

• وحتى ميكننا تفهم معطيات هذه الدورة فيجب اأن نعي خ�سائ�س املعلومة الربملانية	
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خ�سائ�س املعلومة الربملانية

• حالتها 	 على  تبقى  برملانية  معلومة  اأي  اإن 
ما  اأهمية  ذات  وغ��ري  وغ��ري مطلوبة  �ساكنة 
مل توؤثر عليها قوة اجتماعية معينة تنقلها 
حالة  اإل��ى  االأهمية  وع��دم  الثبات  حالة  من 

احلركة واالأهمية

• ع��ن��دم��ا ت��وؤث��ر معلومة م��ا ب��ق��وة ع��ل��ى ظ��اه��رة 	
اجتماعية ما، فاإن الظاهرة االجتماعية توؤثر 
بدورها بقوة على املعلومة، وت�سبح املعلومات 
وال��ظ��اه��رة م��ت��ج��اذب��ت��ان االأم����ر ال���ذي يتطلب 
التف�سري والتدخل ملعاجلة املعلومة حتى ميكن 

ت�سحيح م�سار الظاهرة االجتماعية.

• يف 	 ي��ك��ون  املعلومة  واأه��م��ي��ة  ح��رك��ة  التغري يف  اإن 
املعلومة  حركت  التي  االجتماعية  القوة  اجت��اه 

من �سكونها وثباتها.
• اأما مقدار هذه االأهمية للمعلومة فاإنه يتنا�شب طرديًا 	

الزمن  املوؤثرة من جانب، ومع  القوة االجتماعية  مع 
الذي تتحرك فيه الظاهرة االجتماعية.
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االجنذاب ال�سعيف
)توظيف خاطئ للمعلومة (

لي�شت هناك عالقة بني املعلومة وبني العن�شر، فاملعلومة دخيلة على العن�شر، وا�شتخدامها 
�شمن هذا العن�شر يوؤدي اإلى مردود �شلبي.

االجنذاب اجليد املتو�سط
)حتقيق م�ستوى جيد من اال�ستفادة من املعلومة(

- بقوة 	 لي�س  ولكن  واملعلومة  احلدث  بني  عالقة  هناك 
اإمكانية  عن  العالقة  هذه  وتعرب  القوي،  االجنــذاب 
تظل  ولكنها  العن�شر،  يف  املعلومة  مــن  اال�شتفادة 
اال�شتفادة  يف  غر�شها  حتقيق  عــن  عــاجــزة  عالقة 

الق�شوى من املعلومة يف اإطار املحور.
- ال 	 العن�شر  على  املعلومة  هــذه  اإدخــال  اأن  ويالحظ   

عوامل  اإلى  حتتا	  واإمنا  العن�شر  حتريك  اإلى  توؤدي 
ومعلومات اأخرى م�شاعدة كي ت�شتطيع اأن توؤدي اأثرها 

يف حتريك العن�شر.

االجنذاب القوي
)حتقيق اال�ستفادة الق�سوى من املعلومة(

ــر يف احلــدث  ــوؤث يف االجنــــذاب الــقــوي املــعــلــومــات ُت
رك احلدث من موقعه، ويف ذات الوقت احلدث  وحُتِ
يتفاعل مع املعلومة ويعطي نتائج اأف�شل اإذا مت معاجلة 

املعلومة على النحو الواردة فيه.

م�ستويات االجنذاب بني املعلومات
املعلومات حول اأي حدث ترتبط مع عنا�شر احلدث بعالقة ديناميكية، وهذه العالقة لها ثالثة اأوجه 

رئي�شية هي:
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اإحداثيات الظاهرة الجتماعية

مثال ) اإحداثيات �سيا�سة وزارة ال�سناعة(

حماور الدرا�سة

حمور )1(
االأهداف اال�سرتاتيجية لوزارة 

ال�سناعة

 حمور )2(
امل�سروعات ال�سناعية ال�سغرية 

واملتو�سطة

 حمور )3(
اال�ستثمار ال�سناعية 

االأجنبية

 حمور )4(
املجاالت الرئي�سية للت�سنيع 

الزراعي

املعلومات املنجذبة اإلى املحور
1 .............
2 .............

املعلومات املنجذبة اإلى املحور
1 .............
2 .............

املعلومات املنجذبة اإلى املحور
1 .............
2 ............

املعلومات املنجذبة اإلى املحور
1 .............
2 .............

اإحداثيات �سيا�سات وزارة ال�سناعة

321

معلومة )2( “انخف�شت ال�شادرات 
اإلى  االإماراتية  الزراعية  ال�شناعية 
يف   %4 بن�شبة  اخلليجية  االأ�شواق 
�شهر يناير 2010م مقارنة ب�شهر 

اأبريل 2009م”.

حجم  “ارتفع   )1( ــومــة  ــل مــع  
املوجهة  االأجــنــبــيــة  اال�ــشــتــثــمــارات 
للقطاع ال�شناعي بن�شبة 2% عام 
2009م مقارنة بعام 2008م”

ــــــــداف  االأه »اأحــــــــد   )3( مـــعـــلـــومـــة 
تدعيم  ال�شناعة:  لوزارة  اال�شرتاتيجية 
والعمل  ال�شناعية،  التناف�شية  القدرة 
لال�شتثمار  م�شجعة  بيئة  اإيــجــاد  على 

املحلي وجاذبة لال�شتثمار االأجنبي«

على الباحث اأن يحدد قوة االجنذاب ومداه )اجنذاب قوي، اأم جيد، اأم اجنذاب �سعيف( بني املعلومات 
املتوفرة لديه وبني حماور درا�سته. واإن خطاأ الباحث يف حتديد م�شتوى هذا االجنذاب �شيوؤدي اإلى خطاأ عملية 

املعاجلة والتوظيف للمعلومة.
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النظرية الريا�سية لتجميع وتوظيف املعلومات

• اإذا كان لدينا 16 معلومة فما هي املعلومات االأكرث اجنذاباً اإلى بع�سها؟	

- ميكن اأن ن�شتنتج يف النهاية اأن هذه املعلومات ميكن تق�شيمها اإلى جمموعتني كل جمموعة ت�سم 8 عنا�سر.	

- ثم كل جمموعة نق�شمها اإلى ما هو اأ�شغر بحيث يكون لدينا كل جمموعة اأربع معلومات. وهذا ما يطلق عليه النظرية الريا�سية لتجميع وتوظيف املعلومات.	

معلومة  16

جمموعة 1 
عنا�سر  8

جمموعة 2 
عنا�سر  8

جمموعة 1.1 
عنا�سر  4

جمموعة 2.2 
عنا�سر  4

وتعتمد النظرية الريا�شية يف تو�شيف اجنذاب املعلومات اإلى بع�شها اإلى:
 احلركة امليكانيكية التي تعمل بها املعلومات يف اأي ظاهرة اجتماعية

حيث اأنه مع اتفاقنا اأن املعلومات تكون يف مرحلة كمون ثم تتحرك بفعل الزمن والتفاعالت 
االجتماعية، فاإن هذه التفاعالت وهذا الزمن هو الذي يوؤدي اإلى اقرتاب معلومات من 

بع�سها، وابتعاد معلومات عن بع�سها.
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�سكل رقم )2( اأنواع املعاجلة خلط ارتفاع املعلومة

عندما ت�سبح املعلومة متحركة وترتفع عن خط املعلومات الكامنة فاإن الربملان يبداأ باالهتمام 
بها الأن ارتفاعها وحتولها اإلى معلومة متحركة يدل على وجود م�سكلة جمتمعية

ارتفاع  بني  )الفرق  املعاجلة  مرحلة 
املعلومة ونزولها على خط زمن املعلومات(

خط زمن املعلومات

التفاعالت االجتماعية

التفاعالت االجتماعية

املعلومات املتحركة

املعلومات الكامنة

هل يهتم الربملان باملعلومة الكامنة اأم املتحركة؟

اإمنا يدل على حدوث م�شكلة ما، مما ي�شتوجب تدخل  اإلى مرحلة احلركة  الكمون واال�شتقرار  املتحركة الأن حترك املعلومات من حالة  يهتم الربملان باملعلومات 
الربملان الإعادة املعلومات اإلى حالة الكمون مرة اأخرى.

وهنا ياأتي دور الباحث الربملاين فمن خالل مرحلة املعاجلة - وهي املرحلة الثالثة التي متر بها املعلومة داخل الربملان – فاإن الباحث يقوم يف هذه املرحلة بتعديل 
وحتليل البيانات �شواء كانت و�شفية اأو مكانية والتي توفرت لديه حول الظاهرة اأو امل�شكلة حمل الدرا�شة بغر�س اإعادة املعلومات اإلى مرحلة ال�سكون، وذلك بك�سر خط 
ارتفاع املعلومة لتحقيق التوازن يف الظاهرة، ويتم ذلك من خالل البحث عن احللول واملقرتحات املالئمة الإعادة التوازن اإلى خط �سري امل�سكلة. ولكن اأحيانا 
قد ت�شتمر امل�شكلة باالرتفاع على الرغم من اإعادة التوازن لها، وذلك يعود اإلى اأن احللول مل تكن كافية ومالئمة ملعاجلة امل�شكلة واإحداث التوازن، مما يتطلب من الباحث 

الربملاين اإعادة درا�شة املو�شوع مرة اأخرى، واإيجاد حلول اأخرى لك�شر خط ارتفاع امل�شكلة لتعود املعلومات اإلى مرحلة الكمون مرة اأخرى.
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احلالة )1(
امل�سكلة م�ساوي خلط  ارتفاع  خط 
التوازن )معاجلة ُمثلى( )اجنذاب 

قوي (

احلالة )3(
م�ستمر  ارت��ف��اع  يف  املعلومات  خط 
اإع�������ادة  يف  ت���ن���ج���ح  )امل����ع����اجل����ة مل 

التوازن(

خط زمن املعلومات

خط ارتفاع املعلومةخط التوازن

نقطة التوازن

ال�سكل رقم )3(
اأنواع معاجلة خط ارتفاع املعلومات

احلالة )2(
ارتفاع  خط  من  اأطول  الزمن  خط 
متو�سطة(  )معاجلة  املعلومة 

)اجنذاب جيد(

- عندما تبداأ املعلومات باالرتفاع عن خط زمن املعلومات فاإن ذلك يعني باأن هناك ثمة م�سكلة يف املجتمع، مما يتوجب على الباحث اأن يت�ساءل عن:	
ملاذا حتركت املعلومات من ال�سكون اإلى احلركة واأ�سبح لها خط ارتفاع عن خط زمن املعلومات؟ واإلى اأي مدى ميكن اأن ي�سل هذا اخلط يف ارتفاعه؟. 1
هل متت املعاجلة ب�سكل �سحيح؟ وذلك الإعادة خط ارتفاع امل�سكلة اإلى حالته االأولى، وتتخذ املعاجلة 3 اأ�سكال هي:. 2

خط ارتفاع املعلومات م�ساوي خلط التوازن )املعاجلة ا�ستفادت ا�ستفادة ق�سوى من املعلومات )اجنذاب قوي بني املعلومات والعن�سر(.أ. 
ُمثلى( ب.  بطريقة  تتم  مل  املعاجلة  لكنها  املعلومات  من  املعاجلة  ا�ستفادة  من  الرغم  )على  املعلومات  ارتفاع  خط  من  اأطول  التوازن  خط 

جيد(. )اجنذاب 
خط ارتفاع املعلومات يف ت�ساعد م�ستمر )املعاجلة مل تنجح يف اإعادة التوازن( )اجنذاب �سعيف(.ت. 

- اإن مهمة الباحث هي ك�سر ارتفاع خط املعلومة لتحقيق التوازن، وذلك يتطلب منه اأن ي�ساأل: هل الفقرة التي يكتبها الباحث �ست�ساهم يف ك�سر خط 	
ارتفاع املعلومة واإعادة التوازن؟ اأم اأن هذه الفقرة لي�ست ذات جدوى ولن توؤدي دورا يف ذلك؟
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تعريف امل�سطلحات الواردة يف �سكل اأنواع معاجلة ارتفاع خط املعلومات

املدلولعنا�سر ال�سكل

ميثل اخلط الذي تبداأ منه املعلومة بالتحرك من مرحلة الكمون.خط زمن املعلومات

خط ارتفاع املعلومة

- ميثل املرحلة التي تتحرك فيها املعلومة، وبذلك تن�شاأ امل�شكالت، ويعد هذا اخلط خط »اأزمة مت�شاعد” 	
ومن املمكن اأن ي�شتمر ارتفاع اخلط اإلى ما ال نهاية مع ت�شاعد االأزمة وعدم التدخل حلل امل�شكلة.

- ويبداأ هذا اخلط باالنك�شار والنزول اإلى مرحلة اخلط ال�شاكن عند و�شع احللول واملقرتحات حلل امل�شكلة، 	
وبذلك يعود اخلط اإلى مرحلة التوازن من جديد.

نقطة التوازن

- متثل احللول واملقرتحات حلل امل�شكلة، وبذلك يرتاجع خط ارتفاع امل�شكلة اإلى االأ�شفل الإعادة التوازن اإلى 	
امل�شكلة، وقد تكون هذه احللول عبارة عن ت�شريعات وقوانني، اأو قرارات حكومية اأو خطط ا�شرتاتيجية.

- ومن 	 موؤقت،  تراجع  يكون  قد  واإمنــا  للم�شكلة،  املرتفع  اخلط  تراجع  يف  احللول  هذه  ُتفلح  ال  قد  واأحيانا 
ثم تعود امل�شكلة للظهور مرة اأخرى لعدم جدوى حلول معاجلة امل�شكلة واحتوائها مما يعني ارتفاع خط 

املعلومات املتحركة، مما يتطلب معاجلة اأخرى من الباحث.
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حتليل املعلومة املكانية

يجب اأن نفرق بني نوعني من املعلومات اأولها املعلومات امل�شتقرة والثانية غري م�شتقرة.

اأنواع املعلومات املكانية

املعلومات امل�ستقرة
• ال تتغري مع تغري م�شادرها.	
• معلومات 	 من  عداها  ما  على  االأولوية  لها  يكون 

اأخرى.
• اإذا 	 اإال  البعيد،  املا�شي  تــاأثــري  فيها  يتناق�س 

على  الباحث  والتف�شري  التحليل  ظروف  اأجربت 
االعتماد عليها.

املعلومات غري امل�ستقرة
• هي تلك املعلومة التي تتغري بتغري م�شادرها.	
• امل�شدر 	 من  ا�شتقرارها  املعلومة  هذه  ت�شتق 

االأكرث علوًا ويطلق علية اال�شتقرار غري املتزن.

تعريف بع�س اال�سطالحات يف املعلومة املكانية

•االنرتوبي كمية املعلومات املتنا�شبة مع املو�شوع اأو الق�شية.	
•كمية املعلومات عنا�شر منف�شلة للمعلومات + عنا�شر مت�شابهة للمعلومات.	

•العنا�شر املنف�شلة للمعلومات االأداء الوظيفي للمعلومة يف عالقته باملو�شوع اأو الق�شية.	

•العنا�شر املت�شابهة للمعلومات االأداء الوظيفي للمعلومة يف عن�شر من عنا�شر الق�شية اأو املو�شوع.	
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• ولكن اأيًا كانت طبيعة املعلومات امل�شتقرة اأو غري امل�شتقرة فاإن ثمة اأوجه للربط بني املعلومات و بع�سها.	
• وهذا ما رمز اإليه �شانون اأن هناك من املعلومات ما نطلق عليه املعلومة امل�سدر، واأخرى نطلق عليها املعلومات التابعة.	

اأنواع املعلومات تبعا الأوجه الربط بينها

املعلومات التابعة
• تتميز باأنها ال ي�شح اأن تكون بذاتها م�شدرا اأو قوية، 	

عنا�شر  مــن  كعن�شر  عليها  االعــتــمــاد  ميكن  ولــكــن 
البحث اأو الدرا�شة.

املعلومات امل�سدر
• اأن 	 املعلومات  من  العديد  حتــاول  التي  املعلومة 

تتجه اإليها.
• من 	 العديد  جــذب  على  وقدرتها  بقوتها  تتميز 

املعلومات االأخرى لها.

• فاإذا نظرنا اإلى امل�شتطيل اأدناه فاإنه يرمز اإلى 20 معلومة وكل معلومة تتحرك يف خط اأفقي ولكن ال نعرف اأين تكمن العالقات بني املعلومات وبع�سها.	

10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

20  19  18  17  16  15  14  13  12  11
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�سكل رقم )4(

ال�سكل الحتمايل لربط املعلومات مع بع�سها

1

2

3

4
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• نالحظ يف هذا ال�شكل االحتمايل لربط املعلومات مع بع�شها اأن املعلومات:	

تتحرك يف خطوط غري م�ستقيمة.--
واأن حركتها مرتبطة دوما بحركة املعلومة ال�سابقة.--
واأحيانا تتحرك لالرتباط مع معلومة الحقة.--
وي�ستمر هذا ال�سكل يف عدم االنتظام حتى يتم توزيع كل املعلومات.--
فاإذا انتهينا من توزيع املعلومات فاإن هذا ال�سكل �سينتج لنا جمموعة من املعلومات املرتابطة، واأخرى من املعلومات املنف�سلة.--
• بالطبع فاإن املعلومات املرتابطة ميكن اأن ت�ستخرج من بينها عن�سراً جامعاً لها، ثم نت�ساءل هل:	

املعلومات مرتابطة اأم ال؟--
اأو اأن هذه املعلومات املنف�سلة ميكن اأن جتمع فيما بينها عن�سرا م�سرتكاً؟--

وهذه الطريقة يطلق عليها:
طريقة هوفمان لتجميع وتوظيف املعلومات.

• وبعد اأن ننتهي من حتديد العنا�سر التي جتمع القوا�سم امل�سرتكة للمعلومات علينا اأن نبني:	

 ما هو العن�سر االأكرث غنى يف املعلومات؟--
 وما هو العن�سر االأقل غنى؟--
وهذان يطلق عليهما عن�سر احلد االأعلى للمعلومات، وعن�سر احلد االأدنى من املعلومات.--
فاإذا ما تو�سل الباحث اإلى عن�سر احلد االأدنى من املعلومات فاإنه �سيعمل جاهداً على تقوية هذه العنا�سر باإ�سافة معلومات جديدة لها.--
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�سكل رقم )5(
القوا�سم امل�سرتكة للمعلومات

احلد االأو�شط

احلد االأعلى

احلد االأدنى

• عن 	 يختلف  الذي  املُعْلن  اجلهل  عليه  ُيطلق  ما  اأو  املعلوماتي  اال�سطناع  من  نوعا  متثل  امل�سافة  اجلديدة  املعلومات  تكون  اأن  من  حذار  ولكن 
العلمي. اجلهل 

•  الأن اجلهل املُعْلن يف تعريفه هو ا�شتخدام العبارات واجلمل العري�شة �شديدة العمومية، كما تت�شم هذه اجلمل بانخفا�س كفاءتها يف التو�شل اإلى حقيقة احلدث.	

•  واأما اجلهل العلمي فهو يدور حول العالقات بني اجلمل، فاجلمل حتى واإن كانت تبدو قوية فيما بينها اإال اأنها لي�شت موظفة بالتمثيل االأن�شب.	

• ويرى �شومك�س اأن الفرق بني الباحث الذي يت�سم باجلهل املُعْلن، والباحث الذي يت�سم باجلهل العلمي هو اأن الباحث االأول لي�شت لديه القدرة يف ال�شيطرة 	
على املعلومات اأو الظاهرة حمل البحث، فمعلوماته �شعيفة اإلى احلد الذي ال ي�شتطيع اأن يقوم بتوظيفها اأو حتليلها ولذلك فاإن هذا الباحث قرر اأن ي�شتخدم العبارات 

العامة كيال تك�شف �شعفه.

• ويرى �شومك�س باأن الباحث الذي يت�شم باجلهل املُعلن والذي ي�شر على ا�شتمرار هذه ال�شفة فيه، لي�شت لديه الرغبة يف اأن يتعلم، ومن ال�شعب اأن يتطور هذا الباحث 	
م�شتقبال، اأما الباحث �شاحب اجلهل العلمي فهو يحاول قدر ا�شتطاعته، اإال اأن هناك الكثري من احلقائق قد تكون غري مدركه لديه.
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روؤية �سومك�س لفكرة االرتباط بني املعلومات وبع�سها

يطرح �سومك�ص الروؤية التالية يف فكرة االرتباط بني املعلومات وبع�سها:

اإذ كان البع�س يف�سر ارتباط املعلومات باأن املعلومة التالية هي نتاج طبيعي للمعلومة ال�سابقة حيث اإن احلكمة تقول اأن اخليار التايل للكلمات والعبارات يتبع الكلمات 
والعبارات التي �شبقت.

 لكن �شومك�س يرى اأن كل معلومة يف حد ذاتها متثل فعل اأي�سا، وكل فعل يف حاجة اإلى فاعل، وفاعل الفعل يف املعلومة هو ال�سبب، فاإذا ما نظرنا اإلى املعلومة 
ال�شبب ومت تقيمها على اأنها فعل اأي�شا فاإننا نبحث عن فاعل ال�سبب اأو بعبارة اأخرى م�شبب ال�شبب.

وقد نح�شل على معلومة م�شببة ال�شبب اإال اأن م�سبب ال�سبب قد يكون يف احلا�سر اأو قد يكون يف امل�ستقبل، فاإذا كانت هذه املعلومة م�شتقبلية فاإننا ب�شدد البحث 
عن معلومة النتيجة.

�سكل رقم )6(
روؤية �سومك�ص لفكرة االرتباط بني املعلومات وبع�سها

فاعل الفعل يف كل معلومة متثل فعل
املعلومة هو ال�سبب

م�شبب ال�شبب يف احلا�سر

م�شبب ال�شبب يف امل�ستقبل 
)البحث عن معلومة نتيجة( 

البحث عن فاعل 
ال�شبب

)م�شبب ال�شبب(
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• املعلومات متفرقة، ونحن الذين قمنا بربط 	 باأن الربط مل يكن ربطاً مت�سل�سال، واإمنا كانت  البع�ص  مع بع�سها  للمعلومات  ال�شابق  الربط  نالحظ من 
املعلومات حتى ن�سل اإلى جملة مت�سل�سلة من بدايتها اإلى نهايتها.

• وهذا يعني اأننا �شنكون اأمام خمطط لبناء املعلومات. هذا املخطط يتم و�سعه وفق الركن االأ�سا�س للمعلومات، اأو املعلومة الركن.	

• ومتثل املعلومة الركن جذر ال�سجرة املعلوماتية، فكل املعلومات يف تتابعها وتطورها تعتمد على هذا اجلذر اأو ما نطلق عليه املعلومة الركن.	
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املعلومة الركن

 �سكل رقم )7( �سجرة املعلومات
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مثال على املعلومة الركن

مو�سوع: “�سيا�سة وزارة التعليم”

اخلطة  تطبيق  اإ�ــشــكــالــيــات   )3( معلومة 
اال�شرتاتيجية

معلومة )1( اأهدف اخلطة اال�شرتاتيجية

معلومة )1.1( اخلطط الت�شغيلية للخطة

معلومة )2( نتائج تطبيق اخلطة
 )1.3( مــــعــــلــــومــــة 
عـــوائـــق تــطــبــيــق اخلــطــة 

اال�شرتاتيجية

املعلومة الركن هي:

و�شعت وزارة الرتبية والتعليم خطة ا�شرتاتيجية لعام 2010م 
لتحقيق 3 اأهدف ا�شرتاتيجية هي:

..................................... .1
.....................................2
.....................................3
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ونحن يف حياتنا ال�شخ�شية عندما ُندير حديثا مع االآخرين فاإننا ن�ستخدم اأ�سلوب �سجرة املعلومات من دون اأن ندري. فيبداأ احلديث من )اأ( اإلى )ب( حول معلومة 
ركن ثم تتوالد املعلومات وت�شعد يف كل مرة اإلى اجلزء االأعلى يف ال�شجرة حتى ت�شل اإلى املعلومة النهائية وعندها يتوقف احلديث.

ولو طال احلديث بعد املعلومة النهائية فاإننا �سنجد اأنف�سنا نكرر ذات املعلومات، وذات املعاين ولكن باأ�شاليب اأخرى خمتلفة االأمر الذي قد يبعث على ال�شجر اأو 
ال�شيق من ا�شتمرار احلديث على هذا النحو.

كما تعتمد �سجرة املعلومات على املعلومات القائمة بني الكلمات اأو اجلمل، واملعاين التي ت�سري اإليها.

اأفعال جديدة ولكن اجلديد يف واقع االأمر ي�شع وينبثق من االأ�شياء املعتادة واالأفعال املاألوفة لدينا جميعا ولذلك فاإن  اأو  اأ�شياء جديدة  فاحلياة ال تقدم لنا كل يوم 
املعلومات ال ُتِعرب عن اأفعال اأو اأ�شياء جديدة، ولكن اجلديد يف املعلومات انبثق اأ�شا�شا من اأ�شياء واأفعال ماألوفة وهذا حدث وفق ترتيب معني ويف زمن معني.

ونحن ن�شتخدم الكلمات واجلمل لتو�شيح العالقة بني االأ�شياء واالأفعال اأو بعبارة اأخرى ن�شتخدم املعلومة التي تتكون اأ�شا�شا من جمل وكلمات لتو�شيح العالقات بني 
االأ�شياء واالأفعال. وتتوقف فاعلية املعلومة يف جناحها يف بيان حمتوى هذه العالقات.

• العديد من 	 توليد  قدرتها على  يقع يف  الرئي�شي  واأ�سا�سية، وغناها  بذاتها معلومة خ�سبة وغنية  الركن هي  املعلومة  فاإن  املعلومات  �سجرة  منوذج  وفق 
املعلومات الربملانية.

•  وكل معلومة الحقة اأو وليدة للمعلومة الركن ت�شتمد غناها هي االأخرى من املعلومة مت�شلة بها، وي�شتمر هذا التوليد جيال بعد جيل يف املعلومات حتى ن�شل اإلى املعلومة 	
النهائية التي تت�شم باأنها معلومة فقرية اأي معلومة غري قادرة على توليد معلومات جديدة.

�سكل رقم )8( توالد املعلومات عن املعلومة الركن

معلومة )1(
وليدة عن املعلومة الركن

معلومة ركن

معلومة )4(
معلومة وليدة ولكنها

معلومة فقرية

معلومة )2(
معلومة وليدة

معلومة )3(
معلومة وليدة
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توالد طبيعي للمعلومات

• تعتمد فكرة التوالد الطبيعي باأن املعلومة تت�شل باملعلومة 	
التي ت�شبقها ا�شتنادا اإلى:

معطيات �شببية.. 1

واأثر . 2 نتائج  من  ال�شابقة  املعلومة  ترتبه  اأن  ميكن  ما  اأو 
)االأثر مبا�شر وموؤكد، وذلك حلدوثه الفعلي يف املا�شي، 

اأو اأنه جاري حدوثه يف الوقت احلا�شر(.

 وهذه النتائج قد متثل مقدمة وبداية ملعلومة جديدة، . 3
ولــكــنــهــا لــيــ�ــشــت مــرتــبــطــة بــاملــقــدمــة واإمنــــا بــالــبــيــان 
كتابة  بعد  اخلا�شية  هذه  )تظهر  االأويل.  املعلوماتي 
اأكرث، وال تظهر بعد اجلملة االأولى مبا�شرة  اأو  3 جمل 

االأويل(. املعلوماتي  )البيان 

توالد �سناعي للمعلومات

• يظهر التوالد ال�شناعي من خالل:	

عالقة غري مبا�شرة بني البيانات املعلوماتية.. 1

باملعلومة . 2 ول��ي�����س  العنا�سر  ب��اأح��د  ارت��ب��اط 
املحورية يف البيان املعلوماتي.

ترتيب اأثر متوقع اأو غري متوقع.. 3

التوالد املعلوماتي

تقوم فكرة توالد املعلومات على امل�شاندة، مبعنى وجود معلومة بحاجة اإلى معلومة اأخرى مل�شاندتها، وذلك 
باإيجاد عالقات بني مكونات البيان املعلوماتي
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اأنواع التوالد ال�سناعي

ال�سرحالنوع

عالقة غري مبا�سرة

• االأخ��ري له تركيب 	 اأن  اإال  اآخ��ر،  التي تن�ساأ بني بيان معلوماتي وبيان معلوماتي  العالقة  تلك  املبا�شرة هي:  العالقة غري 
وخ�سائ�س و�سفات خمتلفة متاما عن تلك ال�سفات التي يت�سم بها البيان االأول للمعلومات.

• ارتفاع 	 وبني  2009م  عام   %  2 بن�سبة  الدولة  يف  الأجنبي  ال�ستثمار  حجم  انخفا�س  بني  “العالقة  مثال 
الأ�سعار بن�سبة 3 %”.

• اال�شتثمار 	 و�شفات  وخ�شائ�س  تركيب  عن  تختلف  املعلوماتي(  الثاين  )البيان  االأ�شعار  و�شفات  وخ�شائ�س  تركيب  باأن  يالحظ   
االأجنبي )البيان االأول املعلوماتي(.

- فالرتكيب ي�سمل )عنا�سر ارتفاع االأ�شعار كالت�شخم، واأ�شعار ال�شلع(.	

- اأما اخل�سائ�س فت�سمل )االأ�شباب ومعطيات واقعية(.	

- يف حني اأن ال�سفات ت�شمل )ت�شمل قدر اأكرب من اخل�شائ�س، حيث متتد اإلى ما بعد االأ�شباب القريبة اإلى النتائج، وكذلك ما 	
ت�شتمل عليه عالقات الرتكيب االأخرى(.

العنا�سر  ب��اأح��د  ارت��ب��اط 
ولي�س باملعلومة املحورية 

يف البيان املعلوماتي.

• اأي اأن العالقة تكون غري مبا�سرة مع املعلومة املحورية، فاالرتباط يتم مع عن�سر من عنا�سر املعلومة املحورية. )انظر تعريف املعلومة 	
املحورية يف اجلدول الرتكيبي(.

ترتيب اأثر متوقع اأو غري 
متوقع.

• يرتتب على توالد املعلومات ال�شناعي اأثر متوقع )اأثر متحقق( اأو اأثر غري متوقع )اأثر مل يتحقق بعد( واالآثار اأبعد مدى من النتائج.	
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يرى جون بري�شي »اأن الفاعلية املعلوماتية تعتمد باالأ�شا�س على حجم العالقات التي ميكن اأن تن�شئها مع املعلومات االأخرى«.
ولتو�شيح ذلك فاإنه البد من االعتماد على منوذ	 املعلومة ال�شفرية للظاهرة االجتماعية.

�سكل رقم )9(
منوذج املعلومة ال�سفرية للظاهرة االجتماعية

املعلومات ال�سفرية

معلومات ركن اأو م�سدر
معلومات اأ�سا�سية

معلومات تابعة

5 4

6 3

7 2

8 1

2 1

3 4

5 6
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• فاإذا نظرنا اإلى هذا النموذ	 املب�شط فاإننا ننطلق من بحثنا يف اأي ظاهره برملانية من:	

املعلومة �سفر اأي اأننا نفرت�س اأنه لي�شت لدينا اأي معلومات اأو ادراكات �شابقة عن الظاهرة حمل البحث، ثم تتوافد اإلينا املعلومات وعلينا قبل اأن ننظر يف املعلومات . 1

اأن نطرح على اأنف�شنا �شوؤال ب�شيطا: ماذا حدث؟

 ثم تكون اخلطوة التالية، البحث يف املعلومات الواردة اإلينا عن االإجابة لهذا ال�سوؤال - ماذا حدث؟ - فاإذا جنحنا يف احل�شول على معلومة ماذا حدث؟ فاإن . 2

هذه املعلومة �شتكون بالن�شبة لنا املعلومة )1(.

ثم ن�شاأل ال�شوؤال التايل: ملاذا حدثت املعلومة؟ واملعلومة التي ت�شادف االإجابة على هذا ال�شوؤال تكون معلومة رقم )2(.. 3

ثم ن�شاأل ال�شوؤال الثالث: كيف حدثت املعلومة؟ واملعلومة التي ت�شادف االإجابة على هذا ال�شوؤال تكون معلومة رقم )3(.. 4

ثم تبداأ �سل�سلة املعلومات يف االجنذاب واالرتباط مع هذه املعلومات الثالث، وهكذا تت�سكل عنا�سر احلدث واملعلومات املرتبطة باحلدث.
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اأبعاد املعلومات الربملانية

• �سعوبة املعلومة الربملانية اأن هدفها الرئي�سي هو م�ساعدة النائب الربملاين على اتخاذ قرار ت�سريعي اأو رقابي اأو �سيا�سي ولذلك فاإن اأبعادها يجب اأال تكون 	
حمدودة باحلدود ال�شيقة للظاهرة االجتماعية.

• فالظواهر االجتماعية التي يدر�شها الربملان تكون مرتابطة مع بع�شها البع�س، وقد تكون املعلومات يف الظواهر االجتماعية االأخرى هي التي ميكن اأن تقودنا 	
اإلى الك�سف عن احلقيقة يف احلدث.

5
4

3

2

1

�سكل رقم )10( البعد الواحد للمعلومة
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�سكل رقم )11(

املعلومات الربملانية املتعددة االأبعاد

1

2

3

4

5

7

1

2

3 4

5

6

• هل هناك ثمة عالقة اأو ارتباط بني معلومات الظاهرة )1(، الظاهرة )2(؟	

• يف هذه احلالة ميكن اأن نعود اإما اإلى منوذج املعلومة ال�سفرية، اأو اإلى �سجرة املعلومات.	
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اخل�سائ�س العامة للمعلومات

ال���معن�������������ىاخلا�سية

•الدقة ن�شبة املعلومات ال�شحيحة اإلى جمموعة املعلومات املنتجة خالل فرتة زمنية.	

التوقيت
 ال�سليم

• ال قيمة للمعلومات اإذا مل ت�شل اإلى امل�شتفيدين يف الوقت املنا�شب.	

•االقت�ساد قيمتها اأكرث من تكلفتها.	

•ال�سمول احتواء املعلومات املتوافرة اأو املنتجة للقائمة االأ�شا�شية التي يحتاجها امل�شتفيدين اأو متخذي القرار.	

املالءمة 
اأو املطابقة

• مدى مالءمة ومطابقة املعلومة للتوظيف ال�شليم فاملعلومات التي ال تالءم حاجة امل�شتفيدين تقرتب قيمتها من ال�شفر بل اأن التكاليف التي 	
اأُنفقت يف جتميع املعلومات وحتليلها تعترب يف هذه احلالة خ�شائر.

ال�سيولة
• اأو 	 فاملعلومات ذات قدرة هائلة على الت�شكيل الإعادة ال�شياغة، فعلى �شبيل املثال ميكن متثيل املعلومات يف �شورة قوائم االأ�شكال بيانية 

ر�شوم متحركة.

قابلية
 االندماج

• �شم عدة قوائم يف قائمة، اأو تكوين ن�س جديد من فقرات يتم ا�شتخال�شها من ن�شو�س �شابقة.	

زيادة
 قيمتها

• زيادة قيمتها مع زيادة ا�شتهالكها.	

اإمكانية ا�ستنتاج 
معلومات �سحيحة 
من معلومات غري 

�سحيحة

• اأو م�شو�شة، من خالل تتبع م�شارات عدم االت�شاق والتعوي�س عن نق�س 	 اإمكانية ا�شتنتا	 معلومات �شحيحة من معلومات غري �شحيحة 
املعلومات املكتملة.
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2. جداول توظيف املعلومات

البطاقة التعريفية جلداول توظيف املعلومات

ماذا يعني توظيف املعلومات؟. 1

- توظيف املعلومات يعني حتقيق اأكرب ا�شتفادة ممكنة من املعلومات املتوفرة حيال البحث اأو الدرا�شة للمو�شوع، وحتى 	
تتحقق هذه القدرة يف حتقيق اأق�شى ا�شتفادة فاإن املعلومة يحب اأن تكون يف مو�شعها ال�شحيح.

ما الهدف من ا�ستخدام جداول املعلومات، وما الفوائد املرتبة على ا�ستخدامها؟. 2

- من 	 الباحث  عليها  يتح�شل  التي  االأولية  اخلــام  املعلومات  من  الق�شوى  اال�شتفادة  اإلــى  املعلومات  جــداول  تهدف 
امل�شادر املختلفة كامل�شادر احلكومية اأو من جمعيات النفع العام اأو من االنرتنت، وتعينه جداول توظيف املعلومات 
على اإعادة ترتيب هذه املعلومات اخلام، بحيث يتم الو�شول منها اإلى ناجت حمدد ي�شاعد يف عملية التحليل والو�شول 

اإلى نتائج نهائية.
- اإنتا	 	 من   50% متثل  املعلومات  توظيف  على  فالقدرة  املنهجيات،  تطبيق  عليه  �شي�شهل  ملعلوماته  الباحث  توظيف  اإن 

البحث اأو الدرا�شة، ويختلف الباحثني يف القراءة االأولية للمو�شوع مما ينتج عنة االختالف يف التحليل.
- التغلب على م�شكلة كرثة املعلومات وتنوعها، مما قد يربك الباحثني عند اإعدادهم للدرا�شات والبحوث الربملانية، فكرب 	

حجم املعلومات قد يحول دون تقدمي الباحثني للدرا�شات املطلوبة منهم يف التوقيت املنا�شب �شواء عند اجتماع جلان 
الباحثني  ا�شتخدام  فاإن  له  وتبعا  قيمتها،  الباحثني  درا�شات  تفقد  وبالتايل  العامة،  اجلل�شات  انعقاد  عند  اأو  الربملان 
توجيها  وتوجيهم  لديهم،  املتوفرة  املعلومات  حجم  كرب  م�شكلة  مع  التعامل  عليهم  ي�شهل  املعلومات  توظيف  جلــداول 

�شحيحا عند اإعدادهم لتكليفاتهم البحثية.
- �شاهمت جداول توظيف املعلومات اإلى توحيد نطاق عمل الباحثني للو�شول اإلى نتائج مت�شابهة.	
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تابع/ البطاقة التعريفية جلداول توظيف املعلومات

تابع �سوؤال )2(: ما الهدف من ا�ستخدام جداول املعلومات، وما الفوائد املرتبة على ا�ستخدامها؟

- يف الدرا�شات االأكادميية هناك انتقاء للمعلومات تبعا خلطة الدرا�شة املَُعدة �شلفًا لدى الباحث، فاإذا ما اأراد الباحث 	
“احلوادث  اأحد املحاور املرتبطة بامل�شكلة حمور  الداخلية” وكانت  “�شيا�شة وزارة  اأن يعد درا�شة عن مو�شوع  مثال 
املرورية”، فاإن الباحث يقوم بتجميع كل املعلومات التي تتعلق بهذا املحور فقط ويغفل معلومات اأخرى ال تت�شل ات�شاال 

مبا�شر بعنوان املحور الذي يبحث عنه مما يوؤدي اإلى حتيز النتائج اأو احللول التي يطرحها الباحث.

اأما يف الدرا�شات الربملانية فاإن ا�شتخدام جداول توظيف املعلومات يف التعامل مع معلومات الظاهرة اأو امل�شكلة يوؤدي 
اآلية تعامل  انتقائية املعلومات، وذلك ملا تت�شمنه هذه اجلدول من خطوات وا�شحة وحمددة ب�شاأن  انتفاء �شفة  اإلى 
الباحث مع املعلومات يف بناء درا�شته، وبالتايل م�شاعدة الباحث يف حتديد ماهية امل�شكلة التي يبحثها حتديدا �شحيحا 

ومنظما، وكذلك حتليل معلومات امل�شكلة اأو الظاهرة حتليال �شحيحا، للو�شول اإلى قرار برملاين غري متحيز.

ما هي اأهم اأنواع جداول املعلومات؟. 3

- اجلدول التمهيدي.	
- اجلدول الليفي )جدول ليفرت بارك�س(.	
- جدول هوفمان )جدول العالقات الوظيفية(.	
- اجلدول الرتكيبي.	
- اجلدول البياين للمعلومات.	
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اجلدول التمهيدي

البطاقة التعريفية للجدول التمهيدي

ما هي الفكرة الرئي�سية التي يقوم اأو يعتمد عليها اجلدول؟. 1

• اعتمد اجلدول التمهيدي على النمط التفكيكي للمعلومات، مبعنى تفكيك املعلومات اخلام يف املرحلة االأولى، ومن ثم اإيجاد العالقات بني 	
هذه املعلومات كعالقة ال�شبب والنتيجة.

ما هي عنا�سر اجلدول التمهيدي؟. 2

• املعلومات، بيان املعلومة، اال�شتقاق ال�شروري، اال�شتقاق الفرعي، املعلومات التكميلية.	
ما هي املزايا التي يوفرها ا�ستخدام اجلدول التمهيدي؟. 3

• تو�شيح كافة حماور املو�شوع اأي كافة العنا�شر الكامنة يف الظاهرة حمل الدرا�شة، ولذلك فهو ي�شتخدم يف اإعداد اأوراق املحاور.	
ما هي اأبرز عيوب ونقائ�س اجلدول؟. 4

• ركز اجلدول التمهيدي على عالقة ال�شبب والنتيجة بني املعلومات، واأغفل بقية اأنواع العالقات االرتباطية بني املعلومات.	
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اجلدول التمهيدي

اال�ستقاق الفرعياال�ستقاق ال�سروريبيان املعلومةاملعلومات االأ�سا�سية
املعلومات التكميلية اأو 

التجميلية

•  تو�شع هنا جميع املعلومات 	
الــبــاحــث،  يجمعها  الــتــي 
داللة  ذات  تكون  اأن  على 

خربية.
• اأي معلومة 	 يف حالة تكرار 

اإلى  تنقل  فاإنها  اأ�شا�شية 
اأو  اال�ــشــتــقــاق الــ�ــشــروري 
ولــكــن ال ميكن  الــفــرعــي، 
اأ�شا�شية  معلومة  تكون  اأن 

مكررة.

• ـــان الــفــكــرة 	 ـــي ـــب ميـــثـــل ال
الرئي�شية التي تدور حولها 

املعلومة االأ�شا�شية
• يـــدل بــيــان املــعــلــومــة على 	

بني  االرتباطية  العالقات 
العنا�شر وبع�شها.

• التو�شل 	 يف  البيان  يفيد 
املحاور  اأو  العنا�شر  ــى  اإل

التي تتكون منها امل�شكلة.

• اال�ــشــتــقــاق 	 مـــرحـــلـــة  يف 
تقلي�س  يــتــم  ــروري  ــ�ــش ال
ــومــات اخلـــام  ــل ــع عــــدد امل

االأ�شا�شية.
• خانة 	 ــى  اإل الباحث  يرجع 

حيث  االأ�شا�شية  املعلومات 
البحث  اإلــى  تركيزه  يوجه 
اأو  )ال�شبب  املعلومات  عن 

النتيجة(.
• املعلومات 	 فـــاإن  وبــالــتــايل 

�شفة  عليها  ينطبق  التي 
فاإن  النتيجة  اأو  ال�شببية 
اإلى  بنقلها  يقوم  الباحث 
اإدرا	  ويتم  العمود،  هــذا 
معلومات ال�شبب والنتيجة 
بــطــريــقــة عــ�ــشــوائــيــة دون 
وجود اأي رابط اأو عالقات 

جتمع بينها.

• ــات املـــدرجـــة يف 	 ــوم ــل ــع امل
تتخذ  الفرعي  اال�شتقاق 

�شورًا عديدة منها:
• تف�شري �شبب.	
• حتريك املعلومة اإلى مكان 	

اآخر.
• لي�ست 	 ارت����ب����اط  ع���الق���ة 

على  مــبــنــيــة  اأو  �ــشــبــبــيــة 
اأن  نتيجة، واإمنا تدل على 
هناك جانب من املعلومات 
مــعــلــومــات  عــلــى  دال  هـــو 
ـــــوؤدي اإلـــى  اأخـــــرى ممـــا ي
و�شوحا  املعلومة  و�ــشــوح 

�شافيا.
• عن 	 تخر	  معينة  حقيقة 

اإطار ال�شبب اأو النتيجة.
• املزيد 	 يف  ي�شاعد  م�شتند 

ملعلومات  الــتــو�ــشــيــح  مــن 
مثل  ال�شروري  اال�شتقاق 

قرار”. اأو  قانون،  “ا�شم 
• ن�شبة 	 اأو  اإح�شائي،  رقم   

مئوية.
• معلومة قد توؤدي اإلى نتيجة 	

غري مبا�شرة وبعيدة.

• لي�شت 	 متفردة  معلومات 
ــهــا عــالقــة بــاال�ــشــتــقــاق  ل
الــفــرعــي،  اأو  ــروري  ــ�ــش ال
عالقة  لها  لي�س  اأن  كما 

بالبيان.
• هي 	 التكميلية  املــعــلــومــة 

ــة اإلــــى  ــاف ــ�ــش ــة م ــوم ــل ــع م
اال�ــشــتــقــاق الــ�ــشــروري اأو 
مما  املعلومة،  جوهر  اإلــى 
يوؤدي اإلى جالء الغمو�س، 
جديدة  اأفــكــار  اإ�شافة  اأو 
ــعــنــ�ــشــر  )لـــتـــو�ـــشـــيـــح ال

املجهول يف املعلومة(.
• املـــعـــلـــومـــة الــتــجــمــيــلــيــة: 	

غام�شة،  معلومة  ُتف�شر 
بع�س  تو�شيح  خــالل  مــن 
عالقتها االرتباطية، والتي 
قبل  مــن  وا�ــشــحــة  تكن  مل 

ذلك ملزيد من االإقناع.
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اجلدول الليفي

البطاقة التعريفية للجدول الليفي )جدول ليفرت بارك�س(

ما هي الفكرة الرئي�سية التي يقوم اأو يعتمد عليها اجلدول؟. 1

- كل معلومة ال بد اأن يكون لها ناجت، وهذا الناجت من املعلومات ميكننا من تكوين الكتل املعلوماتية، والناجت لي�س متعلق بال�شبب اأو النتيجة 	

فح�شب، فاملعلومة نف�شها قد ُتَرِتب نواجت متعددة من املعلومات، وميكن جتميع النواجت لت�شكيل الكتل املعلوماتية )ناجت معلوماتي)1( + 

ناجت معلوماتي )2( + ناجت معلوماتي )3( +.....الخ = كتلة معلوماتية متحركة ومرنة.

- كل معلومة طاملا اأنها تدور حول مو�شوع اأو م�شكلة واحدة، فاالفرتا�س الرئي�شي باأن تلك املعلومات مرتبطة مع بع�شها، ولكن الباحث 	

ال يدرك نوع هذا االرتباط، وملعرفة نوع هذا االرتباط على الباحث اأن يطرح هذا الت�ساوؤل اإزاء كل معلومة خام يتح�سل عليها “ماذا 

يرتتب على هذه املعلومة من ارتباطات؟”

ما هي عنا�سر اجلدول الليفي؟. 2

- املعلومة، ما يرتتب على املعلومة، عنا�شر املعلومات.	

ما هي املزايا التي يوفرها ا�ستخدام اجلدول الليفي؟. 3

- اعتمد اجلدول الليفي على النمط الرتكيبي للمعلومات وبذلك انتقل من النمط التفكيكي للمعلومات الذي ات�شم به اجلدول التمهيدي 	

والذي اعتمد على املعلومات املفككة اإلى اأن ت�شتويف �شببها ونتيجتها، فاجلدول التمهيدي اأغفل اأنواع العالقات االرتباطية بني املعلومات، 

وبحث عن عالقات ب�شيطة و�شفية.
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تابع/ البطاقة التعريفية للجدول الليفي )جدول ليفرت بارك�س(

• تابع/ �سوؤال )3(: ما هي املزايا التي يوفرها ا�ستخدام اجلدول الليفي؟	

�شكل اجلدول الليفي ا�شتخداما اأمثل للمعلومات التي تتوفر لدى الباحث، حيث خل�س باأن هناك عالقات ارتباطية متنوعة بني املعلومات ولكي تظهر هذه - 

العالقة البد للباحث اأن يخ�شع معلوماته ل�شوؤال: ماذا يرتتب على هذه املعلومة من ارتباطات؟ مما اأدى اإلى عدم البحث فقط عن عالقة )ال�شبب اأو النتيجة( 

التي ميزت الدرا�شات الو�شفية واعتمد عليها اجلدول التمهيدي وبرزت يف خانتي )اال�شتقاق ال�شروري، اأو الفرعي التكميلي(.

و�شع اجلدول الليفي معيار قرب بني اإدراك الباحثني للمعلومات اأثناء قراءتهم االأولية للمو�شوع واملعلومات املتوفرة حوله وذلك باالحتكام اإلى �شوؤال “ماذا - 

يرتتب على املعلومات من ارتباطات؟ “

ترك اجلدول الليفي جماال اأمام الباحث لتقييم قيمة املعلومة املتوفرة لديه والبحث عن عالقات خار	 اإطار ال�شبب والنتيجة، ذلك يعني باأن الباحث هو الذي - 

يحرك املعلومات يف اجلدول الليفي وفق ارتباطها املعلوماتي مع املعلومات االأخرى، ولي�س العك�س كما هو احلال يف الدرا�شات االأكادميية التي تعتمد على فكرة 

االنتقائية يف اختيار املعلومات وذلك وفق املحاور التي يدر�شها الباحث واإهمال بقية املعلومات التي ال تخدم حماوره.



االوراق و الدرا�سات الربملانية 100

تابع/ البطاقة التعريفية للجدول الليفي )جدول ليفرت بارك�س(

ما هي اأبرز عيوب ونقائ�س اجلدول الليفي؟. 4

• افرت�س اجلدول الليفي باأن جميع املعلومات مرتبطة مع بع�شها البع�س طاملا اأنها تدور حول مو�شوع بحثي واحد، ولكنه مل يقدم لنا معيار لتحقق 	

من �شحة العالقات االرتباطية القائمة بني املعلومات، ومدى ا�شتيفاء العالقة االرتباطية يف الكتلة.

• نظر اجلدول الليفي اإلى اأن كل كتلة معلوماتية هي كتلة م�شتقلة طاملا احتوت على العالقات االرتباطية، ولكنه مل يحدد طريقة الربط بني الكتل 	

املعلومات وبع�شها البع�س، وكذلك اأنواع هذه العالقات فالكتل املعلوماتية البد اأن تن�شاأ بينها عالقات ما.

• باأن هذه املعلومات �شت�شكل االإطار 	 التي يبحثها حاليا، واعترب  الباحث داخل نطاق الظاهرة  الليفي على املعلومات املتوفرة لدى  ركز اجلدول 

البحثي املتكامل اأمام البحث لدرا�شة املو�شوع، ولكن يف الدرا�شات الربملانية ومهما بلغ حر�س الباحث على جمع املعلومات فاإنه البد اأن تكون 

هناك ثمة معلومات مفقودة مل ت�شتطع املعلومات املتوفرة اأن تو�شحها بطريقة وا�شحة، وهذا ما اأغفله اجلدول الليفي فلم يقدم طريقة الإيجاد 

هذه املعلومات املفقودة.

• راأى اجلدول الليفي باأن جميع املعلومات على قدر واحد من االأهمية طاملا اأن الباحث قادر على ت�شكيل عالقات ارتباطية يف الكتل وهذا غري 	

�شحيح فاملعلومات تتفاوت يف قيمتها وخ�شائ�شها، االأمر الذي اأو�شحه اجلدول الرتكيبي يف مرحلة الحقة.

• على الرغم من اأن اجلدول الليفي اأتاح حرية التفكري اأمام الباحث يف اإيجاد العالقات بني املعلومات وفق �شوؤال “ما يرتتب على املعلومات من 	

ارتباطات” اإال اأنه ترك جماال وا�شعا الختالف الباحثني يف حتديد االإجابة على هذا ال�شوؤال.
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اجلدول الليفي

عنا�سر املعلوماتما يرتتب على املعلومةاملعلومة

• ــث كل 	 ــاح ــب يــ�ــشــع ال
املـــعـــلـــومـــات اخلـــام 
عليها  حت�شل  الــتــي 
من خمتلف امل�شادر 
مــــثــــل: املــــ�ــــشــــادر 
كـــــاحلـــــكـــــومـــــيـــــة، 
وجـــمـــعـــيـــات الــنــفــع 
ــت،  ــرتن ــام، واالن ــع ال

والكتب والدوريات.
• يـــتـــم تـــرتـــيـــب هـــذه 	

ترتيبا  ــومــات  ــل ــع امل
ع�شوائيا.

• اخلام 	 املعلومات  اإن 
عنها  يــبــحــث  الــتــي 
اأن  يــجــب  الــبــاحــث 
ُتــِعــرب عــن اإخــبــار ما 
)واقــع، فــرع، حمل، 
مــكــان يف الــظــاهــرة 
حمــــل الــــدار�ــــشــــة( 
اأن على  يعني  وذلــك 
االبتعاد عن  الباحث 
املعلومات التي تت�شم 
بعموميتها وال تنطبق 
اخل�شائ�س  عليها 

ال�شابقة.

هذه . 1 على  يرتتب  م��اذا  عليها:  حت�شل  خــام  معلومة  كل  عند  ال�شوؤال  هــذا  الباحث  ي�شع 
اأو باآخر مع باقي املعلومات وهي دالة  املعلومة من ارتباطات؟ فاملعلومات مرتابطة ب�شكل 

على معلومات اأخرى.
ولالإجابة عن ال�شوؤال ال�شابق البد للباحث اأن يبحث يف جميع املعلومات التي تكونت لديه . 2

للبحث عن العالقات االرتباطية بني املعلومات مثل:
• عالقات ال�شبب.	
• عالقات النتيجة.	
•  عالقة تفاعلية.	
• عالقة اأثر.	
• عالقة عوامل ارتباط خفية.	
• عالقة ذات �شلة مبا�شرة بالعالقة االرتباطية.	

بعدما ينتهي الباحث من تو�شيح اأنواع العالقات بني املعلومات، فاإنه يعرب عن هذه العالقة . 3
بوا�شطة ت�شكيل )كتلة معلوماتية( ب�شورة اأولية متهيدية.

يف املرحلة الرابعة يقوم الباحث باإعادة التوازن اإلى الكتل املعلوماتية التي ت�شكلت لديه، وذلك . 4
من خالل اإعادة قراءتها وت�شحيحها ودعمها مبزيد من املعلومات اإذا ما كانت بحاجة اإلى 

ذلك، ومن ثم كتابتها ب�شكل نهائي )كتلة معلوماتية خر�شانية متكاملة(.
• عن 	 دائما  والبحث  االإن�شائية،  اجلمل  عن  االبتعاد  الباحث  على  العالقة  اأنــواع  كتابة  عند 

املعلومات ذات االرتباط الداليل والتي تبني اأنواع العالقات بو�سوح.
• تت�سم الكتل املعلوماتية بعدة �سمات اأهمها:	
الكتل املعلوماتية لي�شت على درجة مت�شاوية من القوة ولكنها متفاوتة يف م�شتوى القوة، فقوة أ. 

اأو �سعف املعلومة يعتمد على مدى ارتباط الكتلة وتكاملها مع املو�سوع الرئي�سي اأو امل�سكلة اأو 
الظاهرة حمل الدار�شة، والختبار قوة الكتلة املعلوماتية على الباحث اأن يت�شاءل عن:

• ما الذي متثله الكتلة بالن�شبة للمو�شوع اأو الظاهرة حمل الدرا�شة؟ فالكتلة القوية هي املوجهة 	
توجيها مبا�شرا جتاه املو�شوع حمل الدار�شة.

• هل الكتلة كافية الأن توؤدي دورها يف التاأثري االإيجابي على املو�شوع العام؟ فمثال لو كان املو�شوع 	

• ـــاحـــث عــــن الــفــكــرة 	 ـــب يـــعـــرب ال
الرئي�شية التي تدور حولها الكتلة 

املعلوماتية.
• مرتبطة 	 مــعــلــومــاتــيــة  كــتــلــة  كـــل 

تعرب  واحـــــدة،  رئي�شية  بــفــكــرة 
الكتلة،  يف  املتحكم  العن�شر  عن 
عن  الرئي�شية  الفكرة  تعرب  وقد 
وجود  ب�سرط  ولكن  عن�سرين، 
بني  ومرتابطة  م�شرتكة  عالقة 
االإجــابــة  يتم  بحيث  العنا�شر، 
العنا�شر  “هل  ال�شوؤال:  عن هذا 
مرتبطة مما ميكن للمعلومات اأن 
وال  االآخــر؟  بع�شها  مهمة  ت�شهل 
اأكرث من  بينها يف  الف�شل  ميكن 

كتلة؟”
• ابتعد عن كتابة االأحكام القيمية 	

املعلومة  عن�شر  حتــديــد  عــنــد 
مثال  الكتلة،  حولها  ــدور  ت التي 
الكتلة  القيمي:  احلكم  على 
)2( عن�سرها هو: “�سعف 
التعليمي”  الكادر  مهارات 
االأحكام  ا�شتخدام  ميكن  ولكن 
الكتلة  لنا  قدمت  ما  اإذا  القيمية 
ــفــا حــقــيــقــيــا لـــهـــذا احلــكــم  و�ــش
فعليا،  احلكم  هــذا  اختبار  ومت 
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عنا�سر املعلوماتما يرتتب على املعلومةاملعلومة

• اأحدها يتعلق 	 3 كتل  وتكونت لدى الباحث  التعليمية”  املناهج  “تطوير  الرئي�شي يف الدرا�شة هو 
اأن  يجب  االأقــوى،  هي  الكتل  اأي  املدار�س،  عن  الثالثة  والكتلة  املدر�شية،  ــاالإدارة  ب واآخــر  بالطلبة، 
اأنه ميكن  اأم  املناهج؟  توؤدي دورها يف حت�شني  بالطلبة كافية الأن  املتعلقة  الكتلة  نت�شاءل: هل هذه 

لالإدارة املدر�شية اأن توؤدي هذا الدور؟
الك�سف عن احلقائق ب.  الكتلة يف  مدى قدرة  املعلوماتية كذلك على  الكتلة  تعتمد قوة 

من  قائم  هو  ملا  جديد  معنى  اإ�شافة  يف  ثقل  لها  الكتلة  هذه  هل  باملو�سوع؟  املرتبطة 
معلومات؟ اأم ال متتلك هذه القدرة؟

قوة الكتلة املعلوماتية يعتمد اأي�شا على عدد واأنواع العالقات االرتباطية التي حتتويها.ت. 
كتل ث.  اأو  معلومات  اإلى  وحتتا	  االأولــى  القراءة  يف  ه�شة  تبدو  قد  املعلوماتية  الكتل  بع�س 

اأو كتل  اأن يبحث عن معلومات  اأن على الباحث  معلوماتية اأخرى ت�شاندها، وذلك يعني 
ت�شاندها، ومن ثم يعيد �شياغتها لت�شكل كتلة معلوماتية متكاملة.

على الباحث اأن ال يكتفي بالكتل املعلوماتية التي تعرب عن اإطار بحثي و�شفي، الأنها ن�شاأت 	. 
عن معلومات جممعة، ومن ثم مت ترتيبها، ولكن يجب على الباحث اأن يحلل تلك الكتل 
وذلك بتحريك الكتل وبناء معلومات حتليلية كعالقاتها باملو�شوع العام اأو م�شكلة الدرا�شة 

التي يبحثها الباحث.
لدى بع�س الكتل القدرة على توليد معلومات جديدة، مما ي�شاهم يف تو�شل الباحث اإلى ح. 

بناء  املعلومات=  اإطار متوالد من   + يبحثها )اإطار و�شفي  التي  للم�شكلة  حلول مالئمة 
قرار جيد.

انتهاء خ.  فعند  الدرا�شة،  اإعــداد  عند  منها  اال�شتفادة  ن�شب  يف  املعلوماتية  الكتل  تتفاوت 
باأن  لديه  �شيت�شح  الكتابة  مرحلة  يف  والبدء  املعلوماتية  الكتل  جميع  كتابة  من  الباحث 
هناك كتل ا�شتند اإليها يف الكتابة بن�شب كبرية يف حني اأنه مل ي�شتفد من كتل اأخرى اإال 

بن�شب متوا�شعة وذلك لعدم قوتها و�شعف العالقات االرتباطية التي حتتويها.

بن�شب  انخفا�س  هناك  يكون  كــاأن   
فعلية يف مهارات الكادر التعليمي.
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مثال لت�سكيل كتلة معلوماتية تبعا للجدول الليفي

اجلدول الليفي ملو�سوع “�سيا�سة وزارة االقت�ساد”

عنا�سر املعلوماتما يرتتب على املعلومةاملعلومة

• توفر لدى الباحث )20 ( معلومة 	
حول مو�شوع »�شيا�شة وزارة 

االقت�شاد«
• املعلومات 	 اأول  كــانــت  وقــد 

ــوفــرة لــديــه هي  اخلـــام املــت
املعلومة رقمـــــ )1( “ارتــــــفع 
حــجـــــــــــم اال�ــشــــــــتــــــــثــمــارات 
2009م،  % عام   6 مبـعــدل  
اال�شتثمارات  هــذه  و�شكلت 
الناجت  مــن   %8 ن�شبته  مــا 
لعب  وقد  االإجمايل،  املحلي 
كبريا  دورا  اخلا�س  القطاع 
اال�شتثمارات  تلك  زيــادة  يف 
ا�شتثماراته  �شكلت  حــيــث 
اإجـــمـــايل  ـــن  م  %60 نــحــو 

اال�شتثمارات املنفذة”.
•  )يـــ�ـــشـــاأل ال����ب����اح����ث: م����اذا 	

املعلومة  ه���ذه  ع��ل��ى  ت��رت��ب 
-امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اال���س��ت��ث��م��ارات- 
م��ن ارت��ب��اط��ات بغريها من 

املعلومات ال�)19(؟

• ترتب 	 »مـــاذا  ال�شابق  الــ�ــشــوؤال  على  ولــالإجــابــة 
من  باال�شتثمارات-  -املتعلقة  املعلومة  على هذه 
فاإن  الـ)19(؟  املعلومات  من  بغريها  ارتباطات 
املعلومات اخلام  بالبحث يف جميع  قام  الباحث 
اإجــابــة  على  للح�شول  لــديــه  املــتــوفــرة  الـ)19( 
معلوماتية  كتلة  ولتكوين  ال�شابق،  ال�شوؤال  عن 

متكاملة.
• 	 )8( رقم  اخلــام  املعلومة  اأن  الباحث  وجد  وقد 

ال�شابق،  ــوؤال  ــش ــ� ال عــن  ممكنة  اإجــابــة  ت�شكل 
مع  ارتباطية  بعالقة  ترتبط   )1( رقم  فاملعلومة 
“ت�شري  كالتايل  ن�شها  والتي   )8( رقم  املعلومة 
الدولة  اقت�شاد  ملوؤ�شرات  امل�شتقبلية  التقديرات 
االإجمايل  املحلى  الناجت  اإيجابي يف  بحدوث منو 
كما  2010م،  %عام   3.  2 اإلى  لي�شل  احلقيقي 
.9 %يف  �شينمو اإجمايل اال�شتثمارات بحوايل 1 

عام 2010م”.
• الــعــالقــة االرتــبــاطــيــة والــتــي ربطت 	 ويف �ــشــوء 

فاإن   )8( رقم  واملعلومة   )1( رقم  املعلومة  بني 
الباحث اأعاد ت�شكيل وكتابة الكتلتني لت�شكيل كتلة 

معلوماتية واحدة متما�شكة.

• ح����������دد ال������ب������اح������ث ال����ف����ك����رة 	
حولها  ت��دور  التي  الرئي�سية 
الكتلة املعلوماتية التي �سكلها 

يف العمود ال�سابق.
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جدول هوفمان )جدول العالقات الوظيفية(

البطاقة التعريفية جلدول هوفمان )جدول العالقات الوظيفية  للمعلومات(

1. ما هي الفكرة الرئي�سية التي يقوم اأو يعتمد عليها اجلدول؟ 

• يقوم اجلدول على فكرة العالقة الوظيفية وذلك لتحقيق بناء معلوماتي متكامل للمعلومات.	
• بناًء على فكرة العالقات الوظيفية فاإن املعلومات ترتبط بنوعني من العالقات الوظيفية هي: 	
• عالقة وظيفية قوية بني املعلومات: الدور الذي توؤديه املعلومة مع املعلومة االأخرى يت�شم بالو�شوح واملبا�شرة، فاملعلومات جتمع بينها عالقات اجنذاب 	

“الدور  يت�شاءل عن  اأن  الباحث  ولتحقق من ذلك على  ت�شبقها.  التي  العبارة  اأو  املعلومة  مبا�شرًا يف  دورًا  توؤدي  اأن  قوية، فكل معلومة الحقة البد 
الذي توؤديه املعلومة لدى املعلومة االأخرى” واإذا كانت االإجابة عن هذا الدور مرتبط باإجابة مبا�شرة ول�شيقة على �شوؤالني على االأقل من االأ�شئلة 
االأربعة التي و�شعها هوفمان يف م�شفوفة املعلومات )ماذا حدث، ملاذا حدث وكيف، ما هي عواقب ما حدث )النتائج(، وهل ميكن تاليف ما حدث؟ 

)احللول( فاإننا �شنخل�س اإلى تكوين عالقة وظيفية قوية.
• عالقات وظيفية قائمة بني املعلومات: على ِخالف العالقات الوظيفية القائمة التي تقوم على معياري الو�شوح واملبا�شرة، فاإن العالقات الوظيفية 	

القائمة توفر مزيدا من التف�شيل والتف�شري، وذلك باالإجابة على االأ�شئلة االأربعة الواردة يف م�شفوفة هوفمان للمعلومات.

2. ما هي عنا�سر جدول هوفمان؟ 

• املعلومات، تبويب اأويل للمعلومات، العالقات الوظيفية القوية بني املعلومات، العالقات الوظيفية القائمة بني املعلومات، البيان.	
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تابع/ البطاقة التعريفية جلدول هوفمان

3. ما هي املزايا التي يوفرها ا�ستخدام جدول هوفمان؟

• �شاعد جدول هوفمان يف حتديد اأبعاد املو�شوع وتو�شيحه بطريقة اأكرث دقة من اجلدول الليفي، ويظهر ذلك يف االأ�شئلة االأربع يف م�شفوفة املعلومات 	
لدى هوفمان - ماذا حدث؟، ملاذا حدث وكيف؟، النتائج، احللول

امل�شكلة حتديدا  االأوراق يف حتديد ماهية  وت�شاعد هذه  �شوؤال واحد،  االإجابة عن  اأوراق معلوماتية كل منها متخ�ش�س يف   4 ينتج عنها من  - وما 
�شحيحا.

• اعتماد جدول هوفمان على نوعني من العالقات الوظيفية اأدى اإلى تركيز جهد الباحث وتقليل اجلانب الو�شفي يف كتابة الفقرة، وا�شتيفاءها بطريقة 	
ت الدرا�شة بـاأن اجلدول  اأ�شرع، وبناء على نتائج درا�شة برملانية طبقت على 92 برملانا يف العامل ا�شتخدم فيها الباحثني جدول هوفمان فقد خل�شُ

�شـــاهم يف تــوفري ما ن�شبتــه 60-65  %من جهد الباحثني.
• اعتمد جدول هوفمان على �شرورة اإيجاد عالقة ع�شوية مرتابطة بني املعلومات، وت�شهم هذه العالقة يف اإبراز جزء من حقيقة العن�شر الذي تتم 	

درا�شته، ومعرفة مدى اخلطورة التي ي�شكلها العن�شر ومعاجلة هذه اخلطورة.
• تن�شاأ من عالقات 	 والتي  املعلوماتية  الكتلة  فكرة  الليفي على  اعتمد اجلدول  ففي حني  للمعلومات،  الوظيفي  الدور  فكرة  لظهور  نواة  �شكل هوفمان 

ارتباطية بني معلومات الكتلة، فاإن جدول هوفمان اعتمد على فكرة الدور الوظيفي لتحقيق بناء معلوماتي متكامل للمعلومات والذي يتحقق من خالل 
الو�شوح والدور املبا�شر، فمع نهاية كل فقرة يكون الباحث قد ا�شتوفى معاجلة اأغلب اجلوانب التي حتيط بالعن�شر، واأن درا�شة جميع عنا�شر الظاهرة 

بهذه الطريقة �شيوؤدي اإلى درا�شة امل�شكلة حمل البحث بطريقة �شبه متكاملة.
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تابع/ البطاقة التعريفية جلدول هوفمان

4. ما هي اأبرز عيوب ونقائ�س جدول هوفمان؟

• اأّطر جدول هوفمان املعلومات وقيد من حركة الباحث باإعطاء هام�س ب�شيط حلركة الباحث وتفكريه يف املعلومات، وذلك بتقيده باملعلومات 	
وما تو�شحه من عالقات وظيفية.

• عند ت�شكيل الكتل املعلوماتية ذات العالقة الوظيفية القائمة فاإنها غري قادرة على اإبراز ماهية امل�شكلة يف كل كتلة.	
• هناك توجيه للمعلومات عند ت�شكيل الكتل املعلوماتية ذات العالقة الوظيفية القائمة، فالباحث يحدد غر�س كل كتلة منذ بداية كتابته لها.	
• افرت�س هوفمان اأن على الباحث اأن ي�شع ثقته الكبرية يف الكتل املعلوماتية التي تو�شل اإليها باعتبارها كتل وافية وهي لي�شت حمل تقييم، 	

دون اأن يحدد معيار لتقييم مدى �شحة نوع العالقة التي خل�س اإليها الباحث من كل كتلة.
• التبويب االأويل للمعلومات لدى هوفمان ال يوؤدي اإلى املعيارية يف البحوث الأنه مل يتم وفق اأ�شا�س موحد بني جميع الباحثني وذلك باإتاحته 	

للكتل  الن�شبية  االأوزان  اأهمية  االختالف يف حتديد  اإلى  بدوره  اأدى  وذلك  الذي يالئمه.  الت�شنيف  اتباع  الباحث يف  لدى  االختيار  حرية 
املعلوماتية ومن ثم حتديد العنا�شر الداخلة يف كل كتلة وبناء العالقات االرتباطية الوظيفية بني الكتل وبع�شها البع�س، وذلك على الرغم 
من اأن هوفمان ركز اأ�شا�شا يف بداية بناء منطلقاته الفكرية على العالقة الوظيفية بني املعلومات وبع�شها معتربا ذلك هو الفي�شل يف حتقيق 
اأق�شى ا�شتفادة ممكنة من املعلومات املتاحة، اإال اأن ال�شياق العلمي الذي اتبعه لتحقيق هذه الغر�س مل يكن بقدر بناء املنطلقات وهذا 

يعزى ب�شفة اأ�شا�شية اإلى:
• غياب املنطلق الفكري املوحد لبناء الرتتيب املعلوماتي.	
• حتديد مفهوم وماهية البناء املعلوماتي حيث اأنه ال يجوز اأن تعتمد على بناء مفهوم “البناء املعلوماتي” من خالل النظر اإلى املعلومات بحد 	

ذاتها، فاملعلومات املتوفرة ما هي اإال داللة تبحث عن االرتباط مع معلومات غري متوفرة. وبالتايل يجب عدم االكتفاء باملعلومات احلا�سرة، 
اإمنا ينبغي اأن تكون املعلومة املتوفرة تدل على املعلومات غري امل�شتوفية يف الظاهرة حمل الدرا�شة.
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جدول هوفمان

املعلومة
تبويب اأويل 
للمعلومات

عالقة وظيفية قوية بني املعلومات
عالقات وظيفية قائمة بني 

املعلومات
البيان

• ــاحــث 	 ــب ــع ال ــ�ــش ي
املــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 
حتــ�ــشــل عــلــيــهــا من 
خمــتــلــف املــ�ــشــادر، 
ـــــرب عــنــهــا  والــــتــــي ّع
ـــا  ـــه ـــاأن ــــان ب ــــم ــــوف ه

املعلومة ال�شفرية.
• ــومــات 	 ــل ــع امل اإن 

يبحث  ــي  ــت ال اخلــــام 
يجب  الــبــاحــث  عنها 
اأن ُتِعرب عن اإخبار ما 
)واقـــع، فـــرع، حمل، 
الــظــاهــرة  مــكــان يف 
ــــة(  ــــدار�ــــش حمــــل ال
على  اأن  يعني  وذلــك 
عن  االبتعاد  الباحث 
تت�شم  التي  املعلومات 
تنطبق  وال  بعموميتها 
اخل�شائ�س  عليها 

ال�شابقة.

• التبويب 	 يعتمد 
لــلــمــعــلــومــات  االأويل 
العام  االإدراك  على 
للمعلومات  للباحث 

اخلام املتوفرة لديه.
• ــبــاحــث حــريــة 	 ــل ل

التي  الطريقة  اختيار 
تــبــويــب  يف  تــنــا�ــشــبــه 

املعلومات، ومنها:
• ـــــــــدر 	 مـــــــــ�ـــــــــش

كاملعلومات  املعلومات 
اأو  احلـــــكـــــومـــــيـــــة، 
اأو  االأكــــــادميــــــيــــــة، 

االنرتنت.
• املعلومات 	 نوعية 

اأو  �شببا  تــكــون  ـــاأن  ك
مــقــرتح  اأو  ــجــة  ــي ــت ن

مو�شوع.

• ُتعرِب العالقة الوظيفية القوية بني املعلومات 	
عن عالقة ع�سوية متكاملة، فكل معلومة الحقة 
اأو العبارة  اأن توؤدي دورا مبا�شرا يف املعلومة  البد 

التي ت�شبقها.
• ب�شكل 	 املعلومة   فكل ما هو حقيقة ودال على 

فالباحث  قائمة،  يعرب عن عالقة وظيفية  مبا�شر 
لدى  املعلومة  تــوؤديــه  ــذي  ال “الدور  عن  يت�شاءل 
هذا  عن  االإجــابــة  كانت  واإذا  االأخرى”  املعلومة 
على  ول�شيقة  مبا�شرة  بــاإجــابــة  مرتبط  ـــدور  ال
�شوؤالني على االأقل من االأ�شئلة االأربع التي و�شعها 
ح��دث؟،  )م���اذا  املعلومات  م�شفوفة  يف  هوفمان 
مل���اذا ح���دث وك��ي��ف؟، م��ا ه��ي ع��واق��ب م��ا ح��دث؟ 
)النتائج(، وهل ميكن تاليف ما حدث؟ )احللول( 

فاإننا �شنخل�س اإلى تكوين عالقة وظيفية قوية.
• تــوفــره يف 	 يجب  الـــذي  الــو�ــشــوح  معيار  اأمـــا 

االأ�شباب  اأكرث  اإلى:  ي�شري  فهو  القائمة  العالقات 
فقد  بالظاهرة،  الت�شاقا  احللول  اأو  النتائج  اأو 
يتكون لدى الباحث عدة اأ�شباب اأو نتائج اأو حلول 
يركز  ولكنه  الدرا�شة،  حمل  امل�شكلة  اأو  للظاهرة 
�شديدا،  الت�شاقا  بالظاهرة  الت�شاقها  مدى  على 
ومبا يوؤدي اإلى تركيز كتابة الفقرة واال�شتغناء عن 

التفا�شيل.
• الوظيفية 	 العالقات  خانة  تعبئة  يتم  ما  عادة 

ــع  االأرب االأوراق  اإعـــداد  مــن  االنتهاء  بعد  القوية 
للمعلومات لالإجابة عن اأ�شئلة هوفمان.

• ُت�����ع�����ربرِ ال����ع����الق����ات ال��وظ��ي��ف��ي��ة 	
ال��ق��ائ��م��ة ب��ني امل��ع��ل��وم��ات ع��ن عالقة 
ع�����س��وي��ة م���رتاب���ط���ة وتــتــ�ــشــح هــذه 
الـــعـــالقـــات بـــاإجـــابـــة الـــبـــاحـــث عن 
هوفمان  م�شفوفة  يف  االأربــع  االأ�شئلة 
تابعة  االإجـــابـــة  وتــكــون  للمعلومات، 
يف  احلـــال  هــو  كما  مبا�شرة  ولي�شت 

العالقات القوية.
• يف بع�س برملانات دول العامل يقوم 	

 4 باإعداد  املعلومات”  “اخت�شا�شي 
اأوراق معلوماتية منف�شلة متخ�ش�شة 
لالإجابة  وتخ�ش�س  توجه  ورقــة  فكل 
االأربعة، وهذه  االأ�شئلة  واحد من  على 

االأوراق هي:
• ورق������ة ل��ل��م��ع��ل��وم��ات ال��و���س��ف��ي��ة 	

جتيب عن �شوؤال )ماذا حدث ؟(.
• ورقة للمعلومات اال�ستفهامية اأو 	

وكيف  )ملــاذا  �شوؤال  عن  جتيب  العلية 
حدث؟(.
• جتيب 	 للمعلومات  النتائج  ورق��ة 

عن �شوؤال )ما هي عواقب ما حدث؟(.
• ورق�����ة امل���ق���رتح���ات ل��ل��م��ع��ل��وم��ات 	

جتيب عن �شوؤال )هل ميكن تاليف ما 
حدث؟ اأي احللول(.

• “اخت�شا�شي 	 يــنــتــهــي  ــعــدمــا  ب

• البيان هو الفكرة الرئي�شية 	
املركزة للفقرة املعلوماتية والتي 

تدور العالقات القوية.
• على 	 الــبــيــان  �شياغة  عند 

االأحكام  عن  يبتعد  اأن  الباحث 
القيمية يف �شياغة البيان، واإمنا 
اأن ي�شتخدم عبارة خربية  عليه 
ل�شياغة  وا�شحة،  ــة  دالل ذات 
الــفــكــرة  عـــن  ــعــرب  ي “بيان” 

اجلوهرية للكتلة املعلوماتية.
• يهتم 	 اأن  الـــبـــاحـــث  ــى  عــل

دقيقة  بطريقة  البيان  ب�شياغة 
حقيقيا  تعبري  وتعرب  ومبا�شرة، 
مل  فــاإذ  املعلوماتية،  الكتلة  عن 
فهذا  ذلـــك،  الــبــاحــث  ي�شتطع 
يعني باأن الكتلة املعلوماتية التي 
�شكلها ال تزال ناق�شة واأن على 
الباحث اأن يبحث عن معلومات 
الكتلة  ت�شكيل  يف  تعينه  جديدة 
�شحيحا  ت�شكيال  املعلوماتية 
“بيان”  والتعبري عنها بوا�شطة 

متكامل ودقيق.
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املعلومة
تبويب اأويل 
للمعلومات

عالقة وظيفية قوية بني املعلومات
عالقات وظيفية قائمة بني 

املعلومات
البيان

الكتل  ي�شكل  فاإنه  االأربـــع  املعلوماتية 
ــتــي تــ�ــشــري اإلــــى وجــود  املــعــلــومــاتــيــة ال
املعلومات  بــني  الوظيفية  الــعــالقــات 
عن  االإجــابــة  كتلة  كــل  تت�شمن  بحيث 

االأ�شئلة االأربعة.
• عــدة 	 الــقــائــمــة  الــعــالقــات  تتخذ 

اأ�شكال ومنها: االأمثلة، اال�شت�شهادات، 
التو�شيحات االإ�شافية.

• العالقات 	 باأن  ن�شتنتج  �شبق  مما 
القائمة لي�شت عالقات مركزة وا�شحة 
كما  التفا�شيل  حتتمل  وال  ومبا�شرة، 

هو احلال يف العالقات القوية.
ولــكــن عــلــى الــبــاحــث اأن يــكــون حــذرا 
فال  القائمة  العالقات  ا�شتخرا	  عن 
وتف�شريها  الظاهرة  و�شف  اإلى  يلجاأ 
ــدور  ال عــن  يخرجها  مــطــوال  تف�شريا 

الوظيفي القائم بني املعلومات.
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البطاقة التعريفية للجدول الرتكيبي

ما هي الفكرة الرئي�سية التي يقوم اأو يعتمد عليها اجلدول؟. 1
• اإن املعلومة طاملا اأنها تعرب عن دالة ارتباط فاإنه ميكن ت�سنيفها �سمن 9 ت�شنيفات رئي�شية للمعلومات - اأنواع- وهي )حمورية، مو�شولة، مقطوعة، 	

ممتدة، منتجة، غري منتجة، موجهة، جمردة، معلومة متعددة الوظائف(.
ما هي عنا�سر اجلدول الرتكيبي؟. 2

• البيان، الرتتيب االأويل للمعلومات، ت�شنيف املعلومات يف كل كتلة معلوماتية، الكتلة النهائية، العالقات الرتكيبية.	
ما هي املزايا التي يوفرها ا�ستخدام اجلدول الرتكيبي؟. 3

• قّيم اجلدول الرتكيبي املعلومات اخلام ا�شتنادا اإلى 9 معايري.	
• ركز اجلدول الرتكيبي على بحث العالقة بني املتغريات وبع�شها باعتباره االأ�شا�س يف حتديد ماهية امل�شكلة االأ�شا�شية وعدم اإغفال العن�شر الرئي�شي 	

يف البحث )املتغري امل�شتقل( لذا اأوجد ثالث اأنواع من العالقة بني املتغريات وبع�شها وهي:
• عالقة تنطلق من املتغري امل�شتقل اإلى املتغري التابع )معلومة حمورية(.	
• عالقة تنطلق من املتغري التابع اإلى املتغري امل�شتقل)معلومة منتجة(.	
• العالقة بني املتغريات التوابع وبع�شها البع�س )معلومة متعددة الوظائف(.	
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تابع/ البطاقة التعريفية للجدول الرتكيبي

• تابع/ �سوؤال )3( ما هي املزايا التي يوفرها ا�ستخدام اجلدول الرتكيبي؟	

• قدم اجلدول الرتكيبي اإطارا اأوليا ميكن االعتماد عليه كاأ�سا�س يف البحث عن دالة االرتباط بني املعلومات القائمة واملعلومات املفقودة مع الظاهرة حمل 	
الدرا�شة، وهذا االإطار االأويل مت اال�شتفادة منه يف مرحلة الحقة فيما عرف “باقرتان الن�شق املعلوماتي” الذي يركز باالأ�شا�س على حتليل املعلومات غري 

القائمة واالنطالق منها كمرتكز لبحث امل�شكلة.
• تخلى اجلدول الرتكيبي عن الرتتيب الع�شوائي للمعلومات ومن خالله مت ترتيب املعلومة املحورية باعتبارها املعلومة القائد التي توجه املعلومات االأخرى 	

والتي يجب على كل املعلومات اأن ت�شعى اإلى خدمة هذه املعلومة القائد واأن يتم توظيفها ملا يوؤدي اإلى حت�شني خمرجات عمل املعلومة القائمة.

اجلدول؟ ونقائ�س  عيوب  اأبرز  هي  4.ما 
• ين�شب اهتمام اجلدول على نوع املعلومة مما يفتح جماال كبريا للخالف وحتديد نوع املعلومة، وبالتايل قد يرتب ذلك عدم توحيد النتائج العلمية.	
• ركز اجلدول على اإيجاد خ�شائ�س املعلومة على ح�شاب اإيجاد العالقة التحليلية بني املعلومات.	
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 املعلومة املحورية

• هي معلومة قائدة لغريها من املعلومات، وتوؤدي اإلى اإنتا	 وتوليد معلومات اأخرى، وتتميز املعلومة املحورية بحركتها القوية فهي حترك املعلومات االأخرى 	
حولها.

• بناء الكتل املعلوماتية ال�شحيحة يبداأ من فكرة املعلومة املحورية وهي معلومة جوهرية يف الكتلة.	
• كيف ي�ستطيع الباحث احلكم باأن املعلومة املتوفرة لديه حتمل خ�سائ�س املعلومة املحورية؟ على الباحث اأن يطرح هذا ال�شوؤال: ماهو تاأثري املتغري 	

امل�شتقل )الظاهرة اأو امل�شكلة حمل الدرا�شة( على املتغري التابع؟ )عن�شر الدرا�شة(.
• مثال: يدر�س اأحد الباحثني مو�شوع “�شيا�شة وزارة االقت�شاد” وقد توفرت لديه هذه املعلومة التالية “�ساهمت امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة بن�سبة %2 	

من الدخل القومي للدولة عام 2009م، وتهتم وزارة االقت�ساد بتنمية هذه امل�سروعات من حيث تنظيم االإجراءات االإدارية والقانونية اخلا�سة بتاأ�سي�سها، 

وتوفري الدعم املايل لأ�سحاب امل�ساريع، وذلك مبنحهم قرو�س تقدر بحوايل 3 ماليني درهم �سنويا لدعمهم، مما ترتب عليه منو عدد امل�سروعات ال�سغرية 

واملتو�سطة بن�سبة 4 % عام 2009م مقارنة بعام 2008م حيث بلغ عددها 12 األف م�سروع”.

• تبعا للمثال ال�شابق ما هي املعلومة املحورية يف الكتلة؟ هل هي ن�شبة م�شاهمة امل�شروعات يف الدخل القومي، اأم اإجراءات االقت�شاد لدعمها، اأم عدد هذه 	
امل�شروعات؟

• لتحديد املعلومة املحورية على الباحث اأن يطرح هذا ال�شوؤال “ما هو االأثر الذي ميكن اأن يخلفه العن�سر امل�ستقل )�سيا�سة وزارة االقت�ساد( على 	
العن�سر التابع )امل�سروعات ال�سغرية واملتو�شطة(؟ هل هي عالقة متبادلة ومتفاعلة؟ وما هي اأبرز جوانب هذا التاأثري؟ هل تاأثري �شيا�شة وزارة االقت�شاد 

يبدو وا�شحا على االإجراءات االإدارية والقانونية لتاأ�شي�س هذه امل�شروعات؟ اأم التاأثري يتمثل يف عدد امل�شروعات؟ وم�شاهمتها يف الدخل القومي؟.
• اجلواب هو اأن املعلومة املحورية تت�سح يف االإجراءات االإدارية والقانونية لتاأ�سي�ص هذه امل�سروعات وذلك يعود اإلى اأن وزارة االقت�شاد هي اجلهة 	

التنفيذية امل�سوؤولة عن االإ�سراف على هذا القطاع، فاالإجراءات االإدارية والقانونية حتدد �سروط تاأ�سي�س امل�سروعات والذي يتوقف عليه عدد امل�سروعات 
املرخ�س بها ونوعيتها كذلك. اإذًا املعلومة املحورية هي التي توؤدي اإلى بقية التاأثريات وتتحكم يف م�شار الكتلة.
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�سكل رقم )12(
املعلومة املحورية

املعلومة )2(

املعلومة )1(

املعلومة املحورية، حترك بقية املعلومات )1( و)2(

املعلومة املو�سولة

•  املعلومة املو�سلة هي املعلومة التي توؤدي غر�سا غري مبا�سر، ويتم معرفتها من خالل الرجوع اإلى �شياق الفقرة الذي توجد فيه املعلومة التي 	
نود اختبارها، ولتكن هذه املعلومة هي املعلومة )ب(، ولنتبع هذه التالية:

•  نحدد املعلومة املحورية يف الفقرة التي تتواجد فيها املعلومة )ب(.	
• املعلومة املحورية؟ 	 اإطار عالقتها مع  الفقرة، ويف  �سياق  املعلومة )ب( يف  اأن يحققه وجود  الغر�س الذي ميكن  هو  ال�شوؤال: ما  نطرح هذا 

ولالإجابة عن هذا ال�شوؤال �شنجد اأنف�شنا اأمام حالتني هما:
احلالة )1( اإذا كانت االإجابة مبا�شرة على ال�شوؤال ال�شابق، مبعنى اأننا تو�شلنا اإلى غر�س مبا�شر فاإن املعلومة )ب( لي�شت مبعلومة مو�شولة.	•
احلالة )2( اإجابة ال�شوؤال اأو�شحت اأن املعلومة )ب( �شتحقق غر�س غري مبا�شر، فمعامل هذا الغر�س �شيكتمل الحقا يف فقرة اأخرى فاإن املعلومة 	•

)ب( ت�شكل معلومة مو�شولة.
• الغر�س قد يكون: مالحظة، نتيجة، ا�شتنتا	.	
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�سكل رقم )13(
املعلومة املو�سولة

املعلومة املو�سولة

الغرض

معلومة حمورية

• املعلومة املو�شولة: هي معلومة مو�شولة اجلانبني )لها قطبني( فهي ترتبط باملعلومة التي قبلها واملعلومة التي بعدها.	

• ترتيب كتابة الفقرة يكون كالتايل: معلومة حمورية، معلومة مو�شولة، الغر�س الذي يحكم الفقرة.	
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 املعلومة املمتدة

هي تلك املعلومة التي لها امتدادات خار	 نطاق الفقرة الربملانية التي تتواجد فيها، فهي ممتدة يف اأكرث من فقرة واحدة وتت�شم بتـنقلها بني الفقرات و اجلمل ، فقد 
جندها مثاًل يف الفقرة رقم )1( ، وكذلك الفقرة رقم )4( و )8(

• وال نعني باالمتداد هنا التكرار اللفظي للمعلومة يف اأكرث من فقرة ومن دون اأن ت�شيف �شيئا جديدا يف كل فقرة تتواجد فيها، فاملعلومة املمتدة عندما تتكرر يف 	
اأكرث من فقرة فاإنها توؤدي دورًا وغر�شًا خمتلفًا يف كل مرة تتكرر فيها، فهو تكرار لفظي نوعي.

• تتنوع اأدوار املعلومة املمتدة تبعا للغر�س الذي توؤديه يف الفقرة، ومن هذه االأغرا�س:	
املعلومة املمتدة قد ت�شرح �شببا.- 
اأو ُتف�شر نتيجة.- 
 اأو تو�شف حدثا.- 
اأو قد تكون معلومة مكملة.- 
• اإن املعلومة املمتدة وقبل اأن تاأخذ خا�شية االمتداد، هي يف االأ�شل قد تكون معلومة: حمورية، اأو مو�شولة، اأو منتجة، اأو موجهة، اأو جمردة، ومن ثم تغريت 	

خا�سيتها االأولى مع تكرار تنقلها بني الفقرات لت�شبح معلومة ممتدة توؤدي اأغرا�شا خمتلفة.

• على الباحث اأن يركز على املعلومة املمتدة، فهي تفيد يف بناء مقرتحات تت�شم بقدرتها املبا�شرة على حل امل�شكالت، فتكرار املعلومة املمتدة تعطي موؤ�شرا على 	
وجود خلل ما يف املو�شع الذي تتكرر فيه املعلومة املمتدة.

املعلومة املقطوعة

• واحدة 	 ت�شتخدم مرة  املقطوعة  املعلومة  فاإن  اأكرث من جملة،  والتي متتد يف  املمتدة  املعلومة  على خالف 
فقط، وينتهي غر�شها مع نهاية كتابة الفقرة.
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املعلومة املُنتجة

• يتم اال�شتناد اإلى املعلومة املنتجة يف تقييم جزئي اأو كلي للمعلومات، ومنها ننطلق لبناء النتائج.	
• لتحديد املعلومة املنتجة يتم طرح ال�شوؤال التايل: ما هو تاأثري العن�سر )التابع( على العن�سر امل�ستقل )املو�سوع اأو امل�سكلة حمل الدرا�سة(؟	
• فاإذا كان اجلواب: باأن العن�شر التابع يوؤثر تاأثريًا كبريًا على العن�شر امل�شتقل فاإن هذه املعلومة هي معلومة منتجة. وياأخذ هذا التاأثري �شكلني اأو م�شارين:	

حركة �شلبية: تاأثري املعلومة املنتجة )العن�شر التابع( على العن�شر امل�شتقل هو تاأثري �شلبي مما يدفع بالعن�شر امل�شتقل اإلى التحرك والرتاجع اإلى - 
اخللف.

حركة اإيجابية: تاأثري املعلومة املنتجة )العن�شر التابع( على العن�شر امل�شتقل هو تاأثري اإيجابي مما ي�شهم يف تقدم حركة العن�شر امل�شتقل اإلى االأمام.- 
• مثال على املعلومة املنتجة يف مو�شوع “�شيا�شة وزارة ال�شحة” توفرت لدى الباحث معلومة حول “نق�س عدد الكادر الطبي العامل يف املجال الطبي 	

بن�سبة 2 % مقارنة مع الحتياجات الفعلية للمر�سى يف عام 2009م” واأراد الباحث اأن يخترب اإذا كانت هذه املعلومة التابع ملو�شوع �شيا�شة وزارة 
ال�شحة هي معلومة منتجة اأم غري منتجة.

بالتايل على الباحث اأن يطرح هذا ال�شوؤال  هل بو�شع املعلومة التابعة املتعلقة ب “نق�س الكادر الطبي” اأن توؤثر �سلبا اأو اإيجابا على العنا�سر التابع 
)�سيا�سة وزارة ال�سحة(؟ ومبعنى اآخر: هل ا�شتمرار النق�س يف الكادر الطبي ميكن اأن يوؤدي اإلى م�شاكل يف �شيا�شة وزارة ال�شحة؟ اأم اأن هذا التاأثري غري 

وارد؟ وهنا على الباحث اأن يقوم مبزيد من البحث ملعرفة ماهية العالقة بني العن�شر التابع وامل�شتقل.
• امل�شكلة حمل 	 اأو  امل�شتقل )املو�شوع  العن�شر  العالية على حتريك حتريك  ال�شت- نالحظ قدرتها  املعلومات  اأنواع  بباقي  املنتجة -وعند مقارنتها  املعلومة  اإذا 

الدرا�شة(.
• اإن املعلومة املنتجة وقبل اأن تاأخذ خا�شية االإنتا	، قد تكون معلومة حمورية اأو مو�شولة.	

املعلومة غري املُنتجة

الذي  التف�شريي  االإن�شائي  بطابعها  وتتميز  االأخــرى،  املعلومات  اأنواع  اإلى  جديد  خرب  الت�شيف  التي  املعلومة  هي 
الي�شيف معاين جديدة اإلى املعلومات التي ا�شتوفاها الباحث.
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املعلومة املوجهة

• هي املعلومة التي ُتوِجه نحو بناء معلومات اأخرى، وهذا التوجيه ال يت�شم باال�شتمراراية املطلقة، واأمنا له حد معني يقف عنده.	

• فاملعلومة املوجهة تظل م�شتمرة يف التوجيه اإلى اأن تت�شويف قدرتها على التوجيه نحو بناء معلومات اأخرى، وبالتايل تتحول املعلومة املوجهة اإلى معلومة جمردة.	

• والختبار مدى توفر خا�شية التوجيه يف املعلومة يتم طرح ال�شوؤال التايل: “هل هذه املعلومة توجه نحو بناء معلومة اأخرى؟ اأم لي�ست لها هذه القدرة على 	

التوجيه والبناء؟”

• مثال يف “مو�شوع �شيا�شة وزارة االقت�شاد” يود الباحث اأن يخترب توفر خا�شية التوجيه على املعلومة التالية “بلغت ن�سبة النمو يف الدخل القومي للدولة  	

اأن توجه نحو بناء  “هل معلومة ن�سبة النمو يف الدخل القومي ميكن  اأن يت�شاءل  فعلى الباحث  2008م”  2009م وذلك مقارنة بعام  %عام   2.5
معلومات اأخرى؟ وبرجوع الباحث اإلى معلوماته تو�شل اإلى اأن املعلومة املتعلقة بن�شبة النمو يف الدخل القومي ميكن اأن توجه اإلى عدة معلومات اأخرى كتلك املعلومة 

املتعلقة بزيادة قيمة ال�شادرات ال�شناعية، وبناء عليه يكون �شوؤال الباحث التايل” وهل معلومة ال�شادرات ال�شناعية ميكن اأن توجه اإلى معلومة اأخرى كاملعلومات 

املتعلقة باال�شتثمار االأجنبي؟ ويظل الباحث يكرر ذات الطريقة اإلى اأن تقف قدرة املعلومات على التوجيه.

• ومع تتبع املعلومات املوجهة، �شيالحظ الباحث اأن الفقرات اأ�شبحت ذات بناء متكامل.	

املعلومة املجردة

• هي معلومة مكتفية بذاتها، وغر�شها جمرد االثبات، وبقية املعلومات التي تاأتي بعدها هي معلومات موجهة.	
• غالبا ما تقع املعلومة املجردة يف نهاية الفقرة، لتحقيق الغر�س الذي من اأجله مت كتابة الفقرة.	
• املعلومة املجردة يف اأ�شلها معلومة مو�شولة ولكنها اأحادية اجلانب، وذلك على عك�س املعلومة املو�شولة التي تت�شم باأنها معلومة ثنائية 	

اجلانب الأنها ت�شل بني معلومتني. بينما املعلومة املجردة تنتهي بها الفقرة وبالتايل فهي ال متلك القدرة على اأن ت�شل بني معلومتني.
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املعلومة املتعددة الوظائف

- ال تظهر املعلومة متعددة الوظائف �شمن املعلومات اخلام واإمنا تظهر يف العمود االأخري من “اجلدول الرتكيبي” عند بناء العالقات الرتكيبية، وي�شتخدم جدول 	
قيا�س ا�شتخدام املعلومات لتعرف على العلومة املتعددة الوظائف.

- اأما 	 للوزارة،  اال�شرتاتيجية  اخلطة  باأهداف  تتعلق   )1( رقم  فقرة  الباحث  لدى  توفر  العمل”  وزارة  “�شيا�شة  مو�شوع  يف  الوظائف  املتعددة  املعلومة  على  مثال 
الفقرة رقم )2( فهي تتعلق باخلطط الت�شغيلية الإحدى اأهداف اخلطة اال�شرتاتيجية، يف حني اأن الفقرة رقم )3( مل تكن ذات �شلة مبا�شرة ووا�شحة باخلطة 

اال�شرتاتيجية، واإمنا كان حمورها ت�شريعات العمل والعمال.
- وللوهلة االأولى قد يظن الباحث باأن العالقة منعدمة بني اال�شرتاتيجية وبني الت�شريعات ولكن يف حقيقة االأمر فاإن هناك ثمة عالقة وظيفية بينهما، فاال�شرتاتيجية 	

لها القدرة على التاأثري على الت�شريعات، وقد ات�شحت هذه القدرة بطرح الباحث لهذا ال�شوؤال “ماهي العالقة بني املتغري التابع )اال�شرتاتيجية( وبني املتغري التابع 
االآخر )الت�شريعات(؟

• اخلال�شة:	
- املعلومة املتعددة الوظائف هي معلومة ذات عالقة ارتباط مبا�سر اأو غري مبا�سر مع املعلومات املحورية، وهذا االرتباط يوؤدي اإلى بناء عالقات وظيفية بني 	

املتغريات التابعة وبع�شها البع�س فهي ال تهتم بعالقة املتغريات التابعة مع املتغري امل�شتقل )املو�شوع اأو امل�شكلة حمل الدرا�شة(.
- يتم ا�شتخرا	 املعلومة املتعددة الوظائف من خالل:	

بيان املعلومة )املعلومات اخلام(.أ. 
تركيب املعلومات مع بع�شها )التحليل(.ب. 
العالقات الوظيفية بني املعلومات وبع�شها البع�س.ت. 
يف الدرا�شة بع�شها البع�س، )العالقة بني التوابع وبع�شها، بعيدا عن عالقة التوابع بالعن�شر امل�شتقل( ما هي العالقة بني املتغري التابع ث. 

)اأ( و)ب( مع التدليل على نوعية العالقة.
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اجلدول الرتكيبي

الرتتيب االأويل للمعلوماتالبيان
ت�سنيف املعلومات داخل 

كل كتلة معلوماتية
العالقات الرتكيبةالكتلة النهائية

• يــ�ــشــع الــبــاحــث 	
التي  املعلومات 
عليها  حتــ�ــشــل 
مـــــــن خمـــتـــلـــف 
ــــــادر،  ــــــش ــــــ� امل
)كــاحلــكــومــيــة، 
طــريــق  عـــن  اأو 
اأو  االنــــرتنــــت، 
ـــكـــتـــب( عــلــى  ال
هــذه  تــعــرب  اأن 
املـــــعـــــلـــــومـــــات 
ـــار ما  عـــن اإخـــب
ـــــــع، فـــرع،  )واق
يف  مكان  حمــل، 
الــظــاهــرة حمل 

الدار�شة(.
• يــقــوم الــبــاحــث 	

ـــب هـــذه  ـــي ـــرتت ب
املعلومات ترتيبا 

ع�شوائيا.

• اأمام الباحث خيارين يف الرتتيب 	
االأويل للمعلومات هما:

y  ا���س��ت��خ��دام ال��ك��ت��ل امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة
ال����ت����ي خ���ل�������س اإل����ي����ه����ا ج�����دول 
ه��وف��م��ان وهــذا االأ�ــشــلــوب �شائد 
بــارتــفــاع  تتميز  الــتــي  الــــدول  يف 
املعلومات  تــبــادل  حــريــة  م�شتوى 
بني  اأو  ــان،  ــربمل وال احلكومة  بــني 
وبالتايل  املختلفة،  الدولة  جهات 
اأمــام كم كبري  يكون  الباحث  فاإن 
جدول  اإلــى  فيلجاأ  املعلومات  من 
املعلوماتية  الكتل  لبناء  هوفمان 

للو�شول اإلى نتائج اأكرث دقة.
y  االأويل امل���ن���ط���ق���ي  ال����رتت����ي����ب 

للمعلومات، حيث ي�شكل الباحث 
اإجابات  جتيب  مفهومة  اأولية  كتل 
حــدث؟  مـــاذا  اأ�شئلة:  عــن  ــيــة  اأول
نتائج  ملــاذا حــدث؟ كيف حــدث؟ 
مــا حـــدث، واحلـــلـــول. وعــــادة ما 
حالة  يف  االأ�شلوب  هــذا  ي�شتخدم 
ــومــات املـــتـــوفـــرة حــول  ــل ــع ــة امل قــل

الظاهرة.

• بعد اأن �ّشكل الباحث 	
الــكــتــل املــعــلــومــاتــيــة 
يخترب  فاإنه  االأولــيــة، 
حــدة،  على  كتلة  كــل 
ل����ي����ح����دد م������ن ك��ل 
ك���ت���ل���ة خ�����س��ائ�����س 
املتوفرة  املعلومات 
ف���ي���ه���ا )حم����وري����ة، 
ممتدة،  مو�سولة، 
م��ن��ت��ج��ة، م��وج��ه��ة، 

جمردة(.

• خل�شائ�س 	 الباحث  حتديد  بعد 
كتلة  كــل  يف  املــتــوفــرة  املعلومات 
معلوماتية فاإنه يقوم باإعادة بناء 
الكتل املعلوماتية وت�سحيحها، 
وذلك بناء على ما خل�ص اإليه 
)هل  املعلومات،  ت�سنيف  م��ن 
الــواحــة،  الكتلة  اإطـــار  يف  يبحث 
االأخرى(  الكتل  اإلى  اأنه ينظر  اأم 
بــاأن  اأو�ــشــح  الرتكيبي  فــاجلــدول 
ــــالث خــ�ــشــائــ�ــس من  هـــنـــاك ث
املعلومات يجب اأن تتوفر يف الكتلة 
�شحيحة،  كتلة  لتكون  املعلوماتية 
ــددا  تــرتــيــبــا حم اأن هــنــاك  كــمــا 
يحكم ترتيب مواقع املعلومات يف 
تبداأ  للتايل:  تبعا  وذلك  كتلة  كل 
مبعلومة  معلوماتية  كتلة  كل 
حم�������وري�������ة، وث��������م م���ع���ل���وم���ة 
وتنتهي  مم��ت��دة،  اأو  مو�سولة 
مبعلومة  املعلوماتية  الكتلة 

جمردة.
• املعلوماتية 	 الكتل  لذلك  وتبعا   

وا�شتيفاءها  كتابتها  اإعــادة  بعد 
�شت�شكل  املعلومات  بخ�شائ�س 

للباحث املحاور التي �شيكتبها.

• تـــو�ـــشـــح الـــعـــالقـــات 	
االرت���ب���اط ب��ني اأن���واع 
الكتل  يف  املــعــلــومــات 
املختلفة، والتي تت�شح 

من خالل:
• التابع 	 ارتباط  عالقة 

بامل�شتقل.
• عالقة ارتباط امل�ستقل 	

بالتابع.
• التابع 	 ارتباط  عالقة 

بالتابع.
• كما قد تت�شح عالقات 	

الكتل  بــني  ارتــبــاطــيــة 
املعلوماتية وبني البيان 

اخلام للمعلومات.
• العالقات 	 خــالل  مــن 

ي�شتطيع  الــرتكــيــبــيــة 
ـــد  الـــــبـــــاحـــــث حتـــدي

املعلومة املمتدة.
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اجلدول البياين للمعلومات

البطاقة التعريفية للجدول البياين للمعلومات

ما هي الفكرة الرئي�سية التي يقوم اأو يعتمد عليها اجلدول؟. 1

- يعتمد اجلدول على فكرة “املعلومات التحليلية” وامل�شتندة على مفهوم “العالقات الوظيفية بني املعلومات” وباملقارنة مع جداول املعلومات االأربع 	

ال�شابقة – التمهيدي، الليفي، هوفمان، الرتكيبي – فاإن جدول البياين للمعلومات يعد اأكرث اجلداول عمقا يف تناول فكرة التحليل، والعالقات الوظيفية.

- ولتحقيق عمق التحليل ولبناء العالقات الوظيفية بني املعلومات فاإن على الباحث اتباع خطوتني اأ�شا�شيتني هما:	

y  ،حتديد “املعلومات ذات الوظيفة االأ�سا�سية” وذلك باختبار مدى توفر 3 خ�شائ�س رئي�شية يف املعلومة اخلام، وهي: ال�سمولية )اال�شتغراق 

النفاذ املعلوماتي، الفكرة الرئي�شية( احلداثة، والدقة. فاإذا ما توفر يف املعلومة واأحد هذه اخل�شائ�س فاإن املعلومة اخلام �شينطبق عليها �شفة 

“املعلومة التو�سيحية” )انظر �شرح هذه اخل�شائ�س اأدناه(.
y  بناء “املعلومة التحليلية” وهي املعلومة التي يتم تركيبها بناء على املعلومة التو�شيحية – والتي جنحت يف اختبار توفر خ�شائ�س املعلومة ذات

الوظيفة االأ�شا�شية- ويف هذه املرحلة يبداأ الباحث يف البحث عن جميع اأنواع العالقات الوظيفية املمكنة بني املعلومة التو�شيحية والبيان املعلوماتي، 

املعلوماتية  الكتلة  معايري يف  ثالثة  توفر  على  يعتمد  املفهوم  وهذا  املعلومات”  الوظيفية بني  “العالقات  العالقة عن مفهوم  تعرب هذه  بحيث 

الواحدة وهي: الطبيعة )طبيعة الدور + االأداء( الرتابط )ترابط الدور + االأداء( التكامل )تكامل دور + اأداء( )اأنظر �شرح هذه املعايري اأدناه(.
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تابع/ البطاقة التعريفية للجدول البياين للمعلومات

عنا�سر اجلدول البياين للمعلومات؟ هي  ما   .2
- البيان، معلومة ذات وظيفة اأ�شا�شية، معلومة حتليلية، معلومة مر�شدة )مل يتم �شرح املعلومة املر�شدة يف هذا اجلزء من الكتاب، و�شريد تف�شيلها يف 	

اإطار التحليل املعلوماتي يف اجلزء الثاين(.

ا�ستخدام جدول البياين للمعلومات؟ يوفرها  التي  املزايا  هي  ما   .3
- اعتمد اجلدول البياين على معيار جديد يف حتليل املعلومات وذلك بناء على طبيعة الدور واالأداء، ترابط الدور واالأداء، واأخريا تكامل الدور واالأداء.	
- للو�شول اإلى املعلومة التو�شيحية فاإنه البد من اختبار توافر خ�شائ�س الوظيفة االأ�شا�شية يف املعلومات وذلك يعني البحث عن روابط م�شرتكة بينها 	

وبني املعلومات االأخرى، وذلك يوؤدي اإلى تقليل كم املعلومات والرتكيز على املعلومات الهامة والقيمة يف الدرا�شة مما يوؤدي اإلى ت�شريع اقرتاب الباحث 
من حقيقة املو�شوع الذي يدر�شه.

- اإلى الكل يف بناء املعلومات، ويربز ذلك يف خ�شائ�س 	 اأبرز اجلدول البياين اعتماد فكرة التحليل يف الدرا�شات الربملانية على االنتقال من اجلزء 
الوظيفة االأ�شا�شية خا�شة فيما يتعلق بفكرة اال�شتغراق )الت�شمن، اخلا�س باالأعم، اجلزء بالكل( وذلك اأدى يف النهاية اإلى التقليل من عدد عنا�شر 

يف الدرا�شة من خالل الرتكيز على “املعلومة التحليلية” والتي ُبنيت اأ�شا�شا على معلومة تو�شيحية ارتبطت بعالقات وظيفية.
- –التو�شيحية- ولي�س الكتل املعلوماتية 	 على خالف اجلدول الليفي وهوفمان فاإن وحدة البناء الرئي�شية يف اجلدول البياين هي املعلومة املنفردة 

كما برز يف الليفي وهوفمان، واإن االعتماد على املعلومة التو�شيحية يوؤدي اإلى تقليل االأخطاء يف ت�شكيل الكتل املعلوماتية الإخ�شاع املعلومة لالختبار 
الواحدة  بالكتلة  عالقتها  ولي�س  الدرا�شة  بعن�شر  عالقتها  اإطار  يف  للمعلومة  كبرية  قيمة  اإعطاء  وكذلك  االأ�شا�شية-  الوظيفة  خ�شائ�س  -�شمن 

اإليها املعلومة. التي تنتمي 
- ي�شاهم اجلدول البياين يف ترتيب تفكري الباحث العتماده على الرتتيب والت�شل�شل املنطقي يف تعبئة اجلدول فالباحث ال ميكنه الو�شول اإلى املعلومة 	

التحليلية اإال بعد اأن يكون قد تو�شل اإلى معلومة تو�شيحية والتي تفرز اأولى املعلومة التحليلية املركبة، كما اأن كل معلومة تو�شيحية هي بداية ملعلومة 
حتليلية الحقة بها.
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خ�سائ�س املعلومة ذات الوظيفية 
الأ�سا�سية للتو�سل اإلى املعلومة 

التو�سيحية

االأك���رب  )العن�سر  ب��ني  الت�سمن  اأ.ع���الق���ة 
واالأ����س���غ���ر( ت��ت��واج��د ه���ذه ال��ع��الق��ة داخ��ل 
اأو العن�سر الواحد، وعندما تتواجد  املحور 
االأ�سغر يكون  فاإن اجلزء  االأك��رب  اخلا�سية 
مثال:  خ�سائ�سها  ويحمل  فيها  مت�سمنا 
“جودة العملية التعليمية تت�سمن: املناهج، 

املرافق املدر�سية، طرائق التدري�س”.

1. اال�ستغراق
مـــدى قــــدرة املــعــلــومــة عــلــى ا�ــشــتــغــراق 
من  الــوقــت  ذات  يف  ومتكنها  احلـــدث، 
التعبري عن اإطار متكامل ميكن االعتماد 
بعد،  فيما  اال�شتنتاجات  بناء  يف  عليه 
اأنواع من   3 ويقا�س اال�شتغراق بوا�شطة 

العالقات بني املعلومات هي:

2. النفاذ املعلوماتي
اأن تنفذ من خالل املعلومات االأخرى،  يرتبط بقدرة املعلومة   
التاأثري واحلركة يف �شياق املعلومات  وبذلك ت�شبح قادرة على 
املعلومة  فكرة  عليها  وُيبنى  تتحرك  اأن  ميكن  بحيث  االأخــرى 
التحليلية، ويت�شح ناجت هذا التاأثري واحلركة –�شواء كان ناجت 

�شلبي اأو ايجابي –عند بناء الكتلة املعلوماتية الحقا.

3.املعلومة املعربة عن فكرة رئي�سية
تعرب عن فكرة  والتي  املحورية  املعلومة  هي   

جوهرية رئي�شية.

ب. عالقة اخلا�س باالأعم حتقيق 
بناء  يف  �سي�سهم  االأ�سغر  اجلزء 
االأمن  “ا�ستقرار  مثال  الكل. 
العاملي، وخا�سة ما يتعلق بال�سالم 

يف ال�سرق االأو�سط”.

ج. عالقة اجلزء بالكل: هي عالقة مبا�سرة، وتقوم على فكرة 
النتيجة املبا�سرة )عالقة التابع ) اجلزء( باملتبوع )الكل( .

الطاقة  ع��ل��ى  ي��ت��وق��ف  ال��ف�����س��ل  يف  ال��ت��الم��ي��ذ  مثال:”عدد   
اال�ستيعابية مل�ساحة الف�سل”.

مثال على نفاذ املعلومات: توفر لدى الباحث املعلومة التايل »بلغت ن�شبة النمو يف 
مقارنة   %  3 2009م حوايل  عدد الطلبة يف مدار�س التعليم احلكومي عام 
وتتحرك  توؤثر  اأن  املعلومة ميكن  »هل هذه  يت�شاءل:  الباحث  2008م«  بعام 
املرتبطة مبو�سوع وزارة الرتبية والتعليم؟ مبعنى هل  االأخ��رى  املعلومات  يف 
املعلومات  اأخرى مثل  الطلبة على معلومات  النمو يف عدد  ن�شبة  توؤثر  اأن:  ميكن 
اأو التعليمي؟ فاإذا كان اجلواب نعم،  اأو عدد الكادر االإداري  املتعلقة بامليزانية، 

فاإن معلومة ن�شبة النمو يف عدد الطلبة حتمل خا�شية “النفاذ املعلوماتي”.

اأول: ال�سمولية
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تابع خ�سائ�س املعلومة ذات الوظيفية 
االأ�سا�سية ال�ستخراج املعلومة التو�سيحية

ثانيا: احلداثة
• املعلومات 	 ب  جَتُ زمنيا  االأحدث  فاملعلومات 

املعلومات  با�شتثناء  – وذلك  منها  االأقــدم 
امل�شتخدمة يف درا�شات التحليل الكمية.

• مو�شوع 	 يف  الباحثني  اأحـــد  يبحث  مــثــال: 
“�شيا�شة وزارة التعليم العايل” وقد توفرت 

لديه معلومتان كالتايل:
العام 	  يف  الطالب  درا�شة  تكلفة  “بلغت   )1( معلومة 

لكل  درهــم  األــف   100 حــوايل  2006م  اجلامعي 
طالب”.

“نتيجة لتطور التقنيات امل�شتخدمة يف 	  معلومة )2( 
التعليم فقد ارتفعت تكلفة درا�شة الطالب  موؤ�ش�شات 
األف   200 اإلى حوايل  2010م  العام اجلامعي  يف 

درهم”.

• هي 	 زمنيا  االأحـــدث  املعلومة  ــاأن  ب نالحظ 
اإليها  ي�شتند  وبــالــتــايل  الثانية  املعلومة 
ـــــى فيمكن  االأول املــعــلــومــة  اأمــــا  ــاحــث،  ــب ال
اإجــراء  الباحث  اأراد  ما  اإذا  ا�شتخدامها 

بع�س املقارنات بني ال�شنتني.

ثالثا: الدقة
• م�سادر 	 دق���ة  مب���دى  الــدقــة  �شفة  تتعلق 

الباحث،  اإليها  ي�ستند  التي  املعلومات 
ــادر  ــاملــ�ــش ــوعــة ك ــن ــت ـــادر م فـــهـــذه املـــ�ـــش
احلكومية، اأو و�شائل االإعالم، اأو الدرا�شات 

االأكادميية.
• م�شادر 	 من  قريبة  املعلومة  كانت  فكلما 

وي�شتند  يعتمد  الباحث  فاإن  بدقتها،  تت�شم 
عن  ابتعدت  ما  اإذا  اأمــا  حتليله،  يف  عليها 
للباحث  ــه ميــكــن  ــاإن ف املــوثــوقــة  املــ�ــشــادر 
يتم  اأو  االح��ت��ي��اط  ب���اب  م��ن  ا�ستخدمها 

التدليل عليها فقط.
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مراحل العالقات الوظيفية بني املعلومات
مثال “�سيا�سة وزارة االقت�ساد” حمور “اإدارة حماية امل�ستهلك”

املرحلة االأولى
طبيعة العالقة

املرحلة الثانية
ترابط العالقة

املرحلة الثالثة
تكامل العالقة

1. ترابط الدور: لتو�شيح ترابط الدور علينا طرح ال�شوؤال 
امل�شتهلك  حماية  بـــاإدارة  املرتبطة  امل�شكالت  “ما  التايل 
طبيعة  لنا  اأو�شحها  التي  امل�شكالت  ن�شوء  اإلــى  اأدت  والتي 
االأداء؟ ومبعنى اآخر: ملاذا ارتفعت االأ�شعار بن�شبة2% عام 
اإدارة  واخت�شا�شات  دور  و�شوح  من  الرغم  على  2009م 
حماية امل�شتهلك؟ وهنا نبحث عن تف�شري ذلك باال�شتناد اإلى 
الداخلية  البيئة  يف  االإدارة  بعمل  حتيط  واأ�شباب  م�شكالت 
اأو  اال�شرتاتيجية.  واخلــطــة  املــيــزانــيــة،  مثل  بها  املحيطة 
واخت�شا�س  دور  كتداخل  اخلارجية  بالبيئة  تتعلق  م�شكالت 
اإدارة امل�شتهلك مع جهات اأخرى كالبلديات، وطبيعة ال�شوق.

التف�شري . 1 مــن  مــزيــد  عــن  البحث  يتم  ال������دور:  ت��ك��ام��ل 
الأدوارهــا،  ــوزارة  ال بتاأدية  املتعلقة  للم�شاكل  والتو�شيح 

واملقرتحات حلل هذه امل�شكالت.
التف�شري . 2 مــن  مــزيــد  عــن  البحث  يتم  االأداء:  ت��ك��ام��ل 

والتو�شيح للم�شاكل املرتتبة عن عدم قيام اإدارة حماية 
املقرتحات حلل  وكذلك  اخت�شا�شاتها،  باأداء  امل�شتهلك 

هذه اال�شكاليات.

طرح  علينا  الـــدور  تــرابــط  لتو�شيح  االأداء:  ت��راب��ط   .2
ال�شوؤال التايل “ما هي االأ�شباب القريبة واملبا�شرة لظهور 
امل�شكالت املرتبطة باأداء اإدارة حماية امل�شتهلك الأدوارها، 
والتي �شبق اأن حددناها يف مرحلة طبيعة االأداء يف ارتفاع 

االأ�شعار، واحتكار الوكاالت التجارية.

1. طبيعة الدور: لتحديد طبيعة الدور يجب طرح ال�شوؤال 
التايل “ما هو ال�شند الذي يخول اجلهة اأو العن�شر القيام 
اجلهة  طبيعة  اأو  )قانون،  ال�شند  يكون  وقد  ــدور(  ال بهذا 
الظاهرة  اأو  باملحور  مرتبطة  عــوامــل  اأو  وخ�شائ�شها، 
حماية  “اإدارة  دور  طبيعة  ولتحديد  معهما.  وتــتــحــرك 
املوؤ�ش�س  القانون  اإلــى  الــرجــوع  الباحث  على  امل�شتهلك” 
لالإدارة رقم )24( ل�شنة 2007م، والذي حدد خ�شائ�س 
االإدارة يف: مراقبة حركة االأ�شعار، وحتقيق مبداأ املناف�شة، 

وتلقي �شكاوى امل�ستهلكني.

اإدارة حماية  دور  اأن حددنا طبيعة  بعد  االأداء:  2. طبيعة 
قانون  اإلى  ا�شتنادا  توؤديه  الذي  الدور  على  بناء  امل�شتهلك 
اأن  االإدارة  ا�شتطاعت  هل  عن:  نت�شاءل  اأن  يجب  اإن�شائها، 
القيام  على  قــادرة  االإدارة  هل  فعليا؟ مبعنى  دورهــا  حتقق 
باخت�شا�شاتها املوكولة اإليها؟ هنا تبداأ مرحلة البحث عن 
اإدارة حماية  تق�شري  ن�شاأت عن  التي  امل�شكالت”  “ماهية 
امل�شتهلك عن القيام باأدوارها، ومن هذه امل�شكالت، ارتفاع 

االأ�شعار، واحتكار الوكاالت التجارية.
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اجلدول البياين للمعلومات

معلومة حتليليةمعلومة تو�شيحيةمعلومة ذات وظيفة اأ�شا�شيةالبيان

• ــبــاحــث 	 ــع ال ــ�ــش ي
املعلومات  جميع 
ــــي حتــ�ــشــل  ــــت ال
عـــــلـــــيـــــهـــــا مـــن 
خمــــــــتــــــــلــــــــف 
ـــــــادر،  املـــــــ�ـــــــش
وبــــــطــــــريــــــقــــــة 

ع�شوائية.
• ــومــات 	 ــل ــع امل اإن 

ـــي  ـــت اخلــــــــــام ال
ــا  ــه يـــبـــحـــث عــن
اأن  الباحث يجب 
اإخبار  عــن  ُتــِعــرب 
فرع،  )واقـــع،  ما 
حمـــل، مــكــان يف 
الــظــاهــرة حمل 
وذلك  الدار�شة( 
على  اأن  ــعــنــي  ي
االبتعاد  الباحث 
عـــن املــعــلــومــات 
ـــــي تــتــ�ــشــم  ـــــت ال

بعموميتها.

• ذات 	 املعلومة  خ�شائ�س  انطباق  مدى  باختبار  الباحث  يبداأ 
الوظيفة االأ�شا�شية على العالقات القائمة بني املعلومات اخلام 

التي توفرت لديه، وهذه اخل�شائ�س هي:
y  النفاذ )اال�ــشــتــغــراق،  وهــي  الــثــالثــة  بعنا�شرها  ال�شمولية   

املعلوماتي، الفكرة الرئي�شية(.
y .الدقة
y .احلداثة 
• باملعلومة رقم 	 يبداأ  فاإنه  للباحث )30( معلومة،  توفر  ما  فاإذا 

خ�شائ�س  توفر  مدى  باختبار  ويبداأ  “البيان”  خانة  يف   )1(
مع  عالقتها  باختبار  وذلك  االأ�شا�شية،  الوظيفة  ذات  املعلومة 
املعلومة رقم )2( و)3( اإلى اأن ي�شل اإلى اآخر معلومة يف عمود 

“البيان” وهي املعلومة رقم )30(.
• وعندما ينتهي الباحث من اختبار املعلومة رقم )1( فاإنه يكرر 	

ذات الطريقة مع املعلومة رقم )2( وكذلك املعلومة رقم )3( 
ومع بقية املعلومات االأخرى اإلى اأن ي�شل اإلى اآخر معلومة وهي 

املعلومة رقم )30(.
• ذات 	 املعلومة  خا�شية  توافر  اختبار  من  الباحث  ينتهي  عندما 

عمود  يف  لديه  املتوفرة  املعلومات  كل  على  االأ�شا�شية  الوظيفة 
“البيان” فاإنه �شيالحظ حالتني:

y  بع�س اأن  حيث  “البيان”  عــمــود  يف  املعلومات  عــدد  تقل�س 
الربط  مت  حيث  اأخــرى،  معلومات  مع  �شمها  �شيتم  املعلومات 
بني هذه املعلومات نتيجًة لتوفر اإحدى خ�شائ�س العالقة ذات 

الوظيفة االأ�شا�شية.
y  انطباق لعدم  وذلك  با�شتقالليتها،  حمتفظة  تزال  ال  معلومات 

مل  فهي  عليها،  االأ�شا�شية  الوظيفية  ذات  املعلومة  خ�شائ�س 
اأخرى، واإمنا ظلت حمتفظة  اأي معلومة  تندر	 ومل ترطبت مع 

با�شتقالليتها.

• تتوفر 	 التي  املعلومة  هي  التو�شيحية  املعلومة 
الوظيفة  ذات  املــعــلــومــة  خــ�ــشــائــ�ــس  فــيــهــا 

االأ�شا�شية.
• تعرب املعلومة التو�شيحية عن حدث مركزي، 	

وهذا احلدث ُي�شتقى من الواقع الذي حتدث 
فيه امل�شكلة اأو الظاهرة حمل الدرا�شة.

• عالقة 	 ذات  معلومة  هي  التو�شيحية  املعلومة 
وهي  البحث،  اأو  امل�شكلة  مبو�شوع  رئي�شية 
تندر	  التي  االأخرى  الفرعية  االأفكار  حتتوي 

�شمنها.
• يتم التو�شل اإلى املعلومة التو�شيحية كالتايل:	
y  بعدما ينتهي الباحث من اختبار �شفة الوظيفة

ي�شتقر  فاإنه  املعلومات،  جميع  على  االأ�شا�شية 
على عدد حمدد من املعلومات والتي ا�شتوفت 

خ�شائ�س املعلومة ذات الوظيفة االأ�شا�شية.
y  يف تنجح  التي  املعلومات  فــاإن  اآخــر  ومبعنى 

الوظيفة  ذات  املعلومة  خ�شائ�س  اختبار 
االأ�شا�شية فاإنها تتحول اإلى معلومة تو�شيحية.

y  التو�شيحية كما املعلومة  الباحث بنقل  ويقوم 
وردت لديه بن�شها االأ�شلي يف خانة “البيان” 
“املعلومة  عــمــود  هـــذا  يف  ي�شعها  اأنـــه  اأي 
ي�شيف  اأو  يخت�شرها  اأن  دون  التو�شيحية” 
يكتبها يف �شورتها  واإمنا  �شيئا جديدا،  عليها 
“البيان”  خانة  يف  عليها  كانت  والتي  اخلام 
دون ذكر املعلومات االأخرى التي ارتبطت بها 
الوظيفة  ذات  املعلومة  لتوفر خا�شية  كنتيجة 

االأ�شا�شية.

• التحليلية 	 ــومــة  املــعــل
يتم  التي  املعلومة  هي 
املعلومة  من  تركيبها 
فكل  ــة،  ــيــحــي ــو�ــش ــت ال
هي  تو�شيحية  معلومة 
حتليلية  ملعلومة  بداية 

الحقة بها.
• يف 	 الباحث  يبداأ  حيث 

البحث عن جميع اأنواع 
الوظيفية  الــعــالقــات 
املعلومة  بــني  املمكنة 
والبيان  التو�شيحية 
بحيث  ــي،  ــات ــوم ــل ــع امل
تعرب هذه العالقة عن:

• وترابط 	 الدور،  طبيعة 
الدور، وتكامل الدور.

• ترابط 	 االأداء،  طبيعة 
االأداء، تكامل االأداء
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1.عنا�سر امل�سكلة البحثية الربملانية )اجلزء التمهيدي(

لعل واحدًا من املهام االأ�شا�شية للربملان هو اإر�شاء دولة قومية موحدة، ومواطنة فا�شلة.

وي�شعى الربملان اإلى حتقيق هذه املهمة من خالل مكافحة الف�شاد، واملحاباة، وعدم التحيز ل�شالح فئة جمتمعية دون اأخرى. ومن ثم فاإن ذلك جعل العديد من الكتابات 
الربملانية توؤكد على اأهمية النزعة االإحرتافية يف العمل الربملاين.

وهذا ما جعل ت�سارلز مرييام يرى اأن القوام االأ�شا�شي الأي عمل برملاين هو:

y .كيفية تقوية الدميقراطية داخل الربملان

y .كيفية تعزيز التحكم يف العملية ال�سيا�سية ب�شفة عامة

y .كيفية قيام الربملان بواجبه االجتماعي جتاه املواطنني

الربملان عندما يحاول حتقيق هذه املهام الثالثة فاإن م�سكلته االأ�سا�سية هي تعدد امل�سالح حيث اأن لكل ع�سو، اأو ملجموعة من االأع�ساء م�سالح تبدو يف 
ظاهرها اأو جوهرها متناق�سة مع م�سالح اأع�ساء اآخرين.

وهذا التعدد امل�شلحي هو الذي يثري العديد من املناق�شات والتجاذبات داخل الربملان.

بل اأن هذا التعدد امل�شلحي يفر�س على الربملان درا�سة مو�سوعاته وق�ساياه من خالل جلانه حتى يتم تقليل هذا التعدد ليتمكن الربملان من اتخاذ قراره النهائي.

كما تواجه عمل الربملانات م�شكلة اأخرى تتمثل يف: ما هي وحدة التحليل الرئي�سية التي يجب اأن تركز عليها االأعمال الربملانية؟ هل تركز على الفرد – 
الناخب- كوحدة حتليل اأ�سا�سية، اأم يجب اأن تركز االأعمال الربملانية على املجتمع؟

وهناك اجتاهني يف هذا املجال، االجتاه االأول يرى باأن الرتكيز على الفرد كوحدة حتليل اأ�سا�سية يف اأعمال الربملانية �سيوؤدي اإلى كم هائل من امل�سالح 
االجتماعية، كما تختلف هذه  والطوائف  الفئات  اختالفًا كبريًا فهي تختلف بني  بينهم  فيما  لالأفراد تختلف  االجتماعية  االحتياجات  الأن  املتعددة  والو�شائل  املت�ساربة 

امل�شلحة للفرد الواحد من مرحلة الأخرى.

وبناء على هذه االعتبارات كيف ميكن الأعمال الربملان اال�ستجابة الحتياجات االأفراد املتغرية والتي ال ميكن التحكم فيها؟

وكيف ميكن يف اإطار اعتبار الفرد كوحدة للتحليل يف االأعمال الربملانية التو�سل اإلى مفهوم امل�سلحة العامة الذي هو بدوره مفهوم ف�سفا�س وغري 
حمدد على وجه الدقة ؟ فكل من يتم�شك مب�شلحة معينة داخل الربملان يرى اأن م�شلحته هي التي حتقق امل�شلحة العامة املجتمعية.

بل اأن فكرة امل�سلحة العامة هي مثار اختالف بني ال�سلطات وبع�سها. فقد يرى الربملان اأن قرارًا اأو اإجراًء معينًا هو الكفيل بتحقيق امل�شلحة العامة، يف حني اأن 
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ال�شلطة التنفيذية قد ترى على العك�س من ذلك.

ومن ثم فقد نادى الكثري باأن يكون املجتمع ذاته هو وحدة التحليل يف االأعمال الربملانية حيث اأن فكرة املجتمع كاأ�شا�س لالأعمال الربملانية يعني حتري الربملان 
دائماً التو�سل اإلى حلول و�سط لكل الق�سايا واملو�سوعات والقوانني حمل درا�سته ونظره.

وبالطبع فاإن هذه احللول الو�شط ال تعني اأن تكون و�شطًا ح�شابيًا اأي تقف قرارات الربملان دومًا يف موقف الو�شط احل�شابي بني كل القيم واالأفكار وامل�شالح املجتمعية. 
فذاك ال ميكن حتقيقه يف ظل طبيعة امل�شكالت االجتماعية وجتددها يف داخل الربملان.

باالإ�شافة اإلى اأن املدقق يف كل القرارات الربملانية الت�سريعية والرقابية وال�سيا�سية يجد اأنها حم�سلة تفاعل قوي تدفع يف اجتاهات خمتلفة، كما اأن هذه 
القوى يف حد ذاتها تتفاعل مع تفاعالت اأخرى لتحقيق م�سالح خمتلفة.

اإزاء ذلك كانت امل�سكلة البحثية الربملانية تبدو يف ظاهرها على اأنها معقدة ومركبة اإال اأنها يف جوهرها حتتوي على الكثري من العنا�سر 
التي هي يف حاجة اإلى حتليل وجمع وا�ستبعاد.

حتى يقف الباحث الربملاين على حقيقة عنا�سر امل�سكلة البحثية الربملانية فاإن اأمامه عدة خطوات هي:
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مراحل حتديد عنا�سر امل�سكلة البحثية الربملانية

• املرحلة االأولى: مرحلة جمع املعلومات: يقوم الباحث بجمع كل احلقائق والوقائع املمكنة عن الظاهرة حمل الدرا�شة	

• معايري ت�سنيف املعلومات	

معلومات اأ�سا�سية: ال ميكن اال�ستغناء عنها، وهي قابلة لالختبار ويبنى عليها حمور املو�سوع ، فاملعلومات االأ�شا�شية ميكن اأن تكون:. 1

البيانات االأ�شا�شية: هي معلومات اأ�شبه بالثوابت، فهي لي�شت حمل اختالف كبري بني النا�س، وهي لي�شت م�شتطردة اأو مكررة.أ. 
احلقائق: املعلومات التي ت�شتخدم لـ: تدليل، تعليل، تف�شري ما حدث، وترتبط مبكون مادي ميكن الرجوع اإليه. واحلقيقة ت�شتغرق ب. 

البيان ولي�شت جزء منه.
الوقائع هي: املعلومات التي تعار�س اأو توؤيد احلقائق والبيانات واالأرقام، وهي ُم�ستقاه من الواقع وقد متتد اإلى املا�سي ب�سرط اأن ت. 

يكون لهذا املا�شي امتدادات يف احلا�شر )تاأ�شيل ملا حدث يف املا�شي(. وقد توؤدي الوقائع اإلى اإثبات خطاأ �شحة البيان االأ�شا�شي.
االأحداث: تت�شم بالتغيري، وهي مالزمة للحا�شر، توؤكد اأو تناق�س البيان االأ�شا�شي وقد توؤدي اإلى عدم �شدقه.ث. 
ال�شيا�شات والربامج واخلطط احلكومية.	. 
�شلوك وت�شرفات االأفراد ، وتفاعالتهم مع بع�س البع�س.ح. 

ل املعلومة االأ�شا�شية، وقد تكون مربر اأو �شبب اأو نتيجة.. 2 معلومات �سرورية: ُتَف�شِ

معلومة فرعية: هي معلومات تف�شيلية، وقد تتحول املعلومة الفرعية اإلى معلومة اأ�شا�شية.. 3
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تابع/ مراحل حتديد عنا�سر امل�سكلة البحثية الربملانية

• تابع/ املرحلة االأولى: مرحلة جمع املعلومات	
- بعد انتهاء الباحث من جمع احلقائق والوقائع املرتبطة بالظاهرة التي يدر�شها، فاإنه يدرجها �شمن اجلدول التايل:	

حقائق ووقائع متعار�شة اأو مت�شادةحقائق ووقائع موؤيدة لبع�شها البع�س
نتائج اأولية  )تعتمد على فكرة املقارنة بني احلقائق والوقائع(

هل هناك تعار�س حقيقي بني احلقائق والوقائع؟

- حتدث امل�شكلة البحثية عندما تتعار�س الوقائع مع احلقائق، وذلك يعني باأن حل امل�شكلة يكون من خالل تطابق احلقائق والوقائع مع البيانات االأ�شا�شية.	

• املرحلة الثانية: حتديد حماور الظاهرة البحثية: باال�شتناد اإلى اجلدول ال�شابق فاإن الباحث ي�ستنبط العنا�سر االأ�سا�سية لظاهرة، والتي 	
كل حماور الظاهرة البحثية. ُت�َشِ

- واملحور يعني: ركن من اأركان الظاهرة البحثية، وهذا الركن من االأهمية بحيث اأننا ال ميكن اأن نتجاهله اإذا اأردنا تف�شري هذه الظاهرة.	

- وهنا نت�شاءل: ملاذا نحدد اأهداف البحث يف كل حمور؟ الأن االأهداف متثل للباحث 	 اأهداف البحث يف كل حمور:  املرحلة الثالثة: حتديد 
البو�شلة املوجهة له يف جمع البيانات واملعلومات ذات االأهمية لبحثه اأو درا�شته، كما اأنها تعمل على تنظيم درا�شة امل�شكلة البحثية. وهناك نوعني 

رئي�شني من االأهداف يجب حتديدها هما:

اأنواع االأهداف من درا�سة املحور

االأهداف العامة
الغاية من درا�شة املحور

االأهداف املحددة
اأهداف حمددة ت�شعى الدرا�شة اإليها، وتعمل على حتقيقها



131االوراق و الدرا�سات الربملانية

مثال على االأهداف العامة واملحددة يف م�شكلة غالء االأ�شعار

مثال على االأهداف املحددة
حتديد م�شتوى غالء االأ�شعار.. 1
حتديد القوة ال�شرائية للدرهم.. 2
حتديد النتائج العامة لغالء االأ�شعار.. 3

مثال على االأهداف العامة

حتديد اأ�شباب غالء االأ�شعار. •	  

مقارنة بني الأهداف العامة، والأهداف املحددة

االأهداف املحددةاالأهداف العامة

فكرة تعني الباحث على الو�شول اإلى: ما يريده من كتابة الدرا�سة اأو البحث، فالهدف العام يعني الباحث على االإجابة 	 
على �شوؤال: ما الذي يريد الباحث حتقيقه من الكتابة يف هذا املو�شوع اأو امل�شكلة البحثية؟ اأو ما الذي يريد الو�شول اإليه 

عند االنتهاء من اإعداد البحث اأو الدرا�شة اأو التقرير؟.
الهدف العام قابل للقيا�س ويتم حتويله اإلى عنا�شر.	 
الهدف العام حمل اإجماع بني عدد كبري من الباحثني اإذا ما بحثوا يف ذات املو�شوع اأو امل�شكلة.	 
هناك هدف عام واحد فقط للمحور، فهو مبثابة البو�شلة الرئي�شية التي تر�شد الباحث يف رحلته البحثية.	 
الهدف العام ي�شتغرق املو�شوع اأو امل�شكلة البحثية حمل الدرا�شة، ولي�س وجزءًا منهما.	 
يتم التعبري عن الهدف بجملة خربية مكتملة االأركان.	 

تعد االأهداف املحددة تف�شيالت 	 
للهدف العام.

املحددة 	  االأهـــداف  كفاءة  تقا�س 
العام  بالهدف  ارتباطها  مبــدى 
من حيث العالقات االرتباطية 

والتكاملية.
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جدول الأهداف املحددة

و�سف امل�سكلة
حجم امل�سكلة 

وجوانبها
العوامل اأو العالقات ذات التاأثري 

على امل�سكلة
اأولويات هذه العوامل

نتائج امل�سكلة يف �سوء 
عالقات التداخل

مقرتحات حلل 
امل�سكلة

البحثية  امل�شكلة  و�شف 
باالأ�شئلة التالية:

ماذا حدث؟. 1
ملاذا حدث؟. 2
كيف حدث؟. 3
اأين ومتى حدث؟. 4

على  امل�شكلة  تــاأثــريات 
ذات  االأطــــراف  جميع 
حمل  بامل�شكلة  العالقة 
الــــدرا�ــــشــــة، وكـــذلـــك 
على  امل�شكلة  تــاأثــريات 

خمتلف مناطق الدولة
ـــى  وذلـــــك بــالــنــظــر اإل
فكرة امل�شلحة العامة.

الـــعـــالقـــات الـــتـــي تـــربـــط بني . 1
ـــني الــظــاهــرة اأو  املــعــلــومــة وب

الق�شية حمل الدرا�شة.
ــط بني . 2 ــرب ــي ت ــت  الــعــالقــات ال

حمل  الــقــ�ــشــيــة  اأو  ــظــاهــرة  ال
اأو  الق�شايا  وبــني  ــة،  ــش ــدرا� ال

الظواهر املجتمعية االأخرى.

ُ-حتــــــدد اأولــــويــــة هــذه 
ملقيا�س  تبعا  العالقات 
)اخلـــطـــورة، االأهــمــيــة، 

االإحلاح(.
متكررة  العالقات  -هل 
ــدة مــن اأ�ــشــبــاب  ــول ومــت

ومعلومات اأخرى؟.

�شيحدد لنا هذا اجلدول:

جوانب امل�شكلة البحثية.	 

العوامل التي ت�شببت يف هذه امل�شكلة.	 

تطور هذه االأ�شباب )النتائج(.	 

 ويتم ا�شتخرا	 االأهداف املحددة من خالل خانات اجلدول التالية:

االأولويات.. 1

العالقات االرتباطية.. 2

النتائج.. 3

وبذلك يتكون لدينا الكثري من املحاور، ويتم اختيار املحور االأهم، ونختزل املحاور املتكررة .



133االوراق و الدرا�سات الربملانية

العالقة بني املتغرياتعالقة املحور املقرتح بال�شبباملحور املقرتح

.1

.2

.3

.4

قد يجد الباحث نف�شه اأمام هذه االحتماالت هما:

مقرتح واحد لعدة اأ�شباب )يعاجلها الباحث باإ�شافة حروف الربط مثل “ و” و “ و ........ 1

املقرتحات اأكرث من االأ�شباب.. 2

اأ�شباب بدون حلول.. 3

للتغلب على هذين االحتمالني على الباحث اأن يبحث عن معلومات جديدة.	 

يتم حتديد االأهداف العامة بعد تعبئة اجلدولني ال�سابقني	 
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اأهداف ارتباطية
اأحد عوامل الظاهرة،  العالقة بني  اإيجاد  اإلى  ت�شعى هذه االأهداف 

وظاهرة اأخرى مثل:
• هل توجد عالقة بني غالء االأ�شعار، واملظاهرات اأو االحتجاجات؟	
• هل هناك عالقة بني غالء االأ�شعار يف الداخل، وغالء االأ�شعار 	

على امل�شتوى الدويل؟

اأهداف تقديرية
• مثل تقدير االأ�شياء والظواهر املرتبطة بامل�شكلة البحثية.	
• االأهــداف 	 تكون  االأ�شعار”  غــالء  مو�شوع  “درا�شة  مثال: 

م�شتوى  حتديد  االأ�شعار،  غالء  ن�شبة  )حتديد  التقديرية: 
القوة ال�شرائية للمواطنني(.

االأهداف اخلا�سة للم�سكلة البحثية

االأهداف التقييمية
• هي تلك االأهداف التي ُتعنى بتقييم اآثار العوامل املختلفة 	

للظاهرة البحثية.

مدى توفر حاجات املعلومات الثالث

احل���اج���ة ال�����س��روري��ة واالأ���س��ا���س��ي��ة 
والفرعية للمعلومات

مدى الواقعية يف حتديد امل�سكلة البحثية

مدى ارتباط النتائج باالأ�سبابمدى اإمكانية تنفيذ املقرتحات

الت�سل�سل املنطقي يف بناء عنا�سر املو�سوع

موجهات امل�سكلة البحثية
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خطوات حتديد امل�سكلة البحثية

)4(

اأين ومتى حدث؟
)1(

ماذا حدث؟

اخلطوة االأولى تعريف
 امل�سكلة البحثية

)2(

ملاذا حدث؟
)3(

كيف حدث؟
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اخلطوة الثانية
ت�سكيل فر�سيات امل�سكلة البحثية.

الفر�شيات هي املنطلقات الفكرية للم�شكلة البحثية، وهذه املنطلقات تعرب عن العالقات بني:

البحثية،                 امل�شكلة  مــتــغــريات  ــني  ب الــعــالقــة 
اأو غريها من متغريات م�شاكل بحثية اأخرى.

مثل:  مقوالت  بني  اأو  متعددة  اأفكار  بني  العالقات 
“يوؤثر ارتفاع الأ�سعار على قيمة العملة النقدية”.

متغريات امل�شكلة 
البحثية
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تابع خطوات حتديد امل�سكلة البحثية

اخلطوة الثالثة
حتليل الفر�سيات

وذلك باإجراء 3 اأنواع من 
العمليات وهي :

)3(
املوازنة بني الفر�سيات 

وبع�سها

)1(
اختيار الفر�سيات

)2(
مراجعة

الفر�سيات
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)4(
ماهي العوامل امل�سجعة

 مل�سببات احلدث ؟

)1(
ماهو تف�سري ما حدث؟

)2(
ماهي العالقة بني

 ماحدث وغريه من
فر�سيات امل�سكلة؟

)3(
ماهو ال�سرر املرتتب

على ماحدث ؟

اخلطوة الرابعة
ا�ستخال�س النتائج
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اأهم االأ�شباب املكونة للم�شكلة البحثية
معايري اأهمية

 امل�شكلة البحثية 
اأهم نتيجة

للم�شكلة البحثية

كتابة مقدمة امل�سكلة البحثية

• حتديد الهدف العام	
• حتديد االأهداف املحددة	
• حتديد االأهداف التف�شيلية	

توظيف املعلومات
اأ�شباب. 1
نتائج. 2
حلول. 3

النتائج العامة
تف�شري ماحدث. 1
ال�شرر املرتتب على . 2

ماحدث

كتابة عن�سر من عنا�سر امل�سكلة البحثية
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ف�شل املتغري الثاين واإذا كانت هناك
متغريات اأخرى يتم ف�شلها كذلك

ف�شل املتغري
االأول

ا�شتخدام كلمات منا�شبةاإبراز العالقة بني املتغريات
للمقارنة اأو بيان العالقة

مثل:
- من جهة اأخرى
- على العك�س من

- على النقي�س
- من جانب اآخر

كتابة العالقة بني املتغريات اأو املقارنة بينهم

ــومــات الــ�ــشــروريــة . 1 ــل ــع ــي امل ــاه م
للو�شف

 ماهي املعلومات الالزمة لتف�شري . 2
املعلومة ال�شرورية للو�شف

جملة رئي�شية يف
بداية الفقرة ، 

وجملة رئي�شية يف 
نهاية الفقرة

عدم تقدمي اأي اأحكام يف 
العبارة الو�شفية

نظم املعلومات الو�شفية 
ح�شب اأهميتها اأو 

ت�شل�شلها بحيث يبدو اأن 
هناك منطقا يف بناء 

الفقرة الو�شفية

يف حالة و�سف امل�سكلة البحثية
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ترتيب النتائج
ح�شب االأهمية

هل غطت النتائج االإ�شافة احلقيقة للنتيجةارتباط النتائج باالأ�سباب
حماور امل�شكلة البحثية

العالقة بني النتيجة 
ومتغريات امل�شكلة 

البحثية

كتابة النتائج للم�سكلة البحثية

النتيجة احلقيقية والنتيجة امل�سطنعة

-احلقيقية: وا�شحة ومعربة 
للم�شكلة  ال�شببي  املعنى  عن 

البحثية.
وا�شحة  غــري  -امل�����س��ط��ن��ع��ة: 
ال�شببي  املعنى  عــن  تعرب  وال 

للم�شكلة البحثية.

ودالــة  ق�شرية  احلقيقية:   -
على تطور امل�شكلة.

- امل�سطنعة: طويلة وغري دالة 
على تطور امل�شكلة.

تلم�س  ميــكــن  احل��ق��ي��ق��ي��ة:   -
عنا�شرها، وكل عن�شر يف حد 

ذاته قد ميثل م�شكلة بحثية.
 - امل�سطنعة: عنا�شرها غري 

وا�شحة.

التاأكد منها  احلقيقية: ميكن   -
واالأرقــــام  والــبــيــانــات  باحلقائق 

واملعلومات.
من  العك�س  على  -امل�سطنعة: 

ذلك.
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تنظيم امل�سكلة البحثية

االأفكار وا�شحة وخمت�شرة 
وموؤدية للمعنى.

كل فقرة حتتوي على عدد من 
االأفكار اجلديدة.

اجلـــمـــل الـــفـــرعـــيـــة مــرتــبــطــة 
اأو  الرئي�شية،  باجلمل  ع�شويًا 

االأفكار االأ�شا�شية.

يف  وا�شحة  الرئي�شية  اجلمل 
بدايات ونهايات الفقرات

اللغة معا�شرة فهي لي�شت تراثية 
�شهلة  واإمنـــــا  ـــة،  ـــي اأدب ولــيــ�ــشــت 
ووا�شحة يف التعبري عن معانيها.

التفا�شيل ال�شرورية والالزمة 
موجودة يف كل فقرة.

اختبار فر�سيات امل�سكلة البحثية

ا�شتبعاد الفر�شيات هل الفر�شية وا�شحة وب�شيطة؟
عدمية االأثر.

ممكن  عــدد  اأكـــرب  و�شعنا  هــل 
من الفر�شيات اإلى احلد الذي 
فيه جانب من جوانب  نغفل  مل 

امل�شكلة؟

هل ميكن التحقق
مــــــــــــــن �ـــــشـــــحـــــة 

الفر�شية؟

االإبقاء على الفر�شيات ذات 
التاأثري يف اأ�شباب امل�شكلة 

ونتائجها.
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2. ماهية امل�سكلة البحثية

غمو�س يف معنى امل�سكلة

تعذر احلل

تعدد احللول وبالتايل 
�سعوبة االختيار من بينها

معنى امل�سكلة
تعني امل�سكلة وجود �سعوبات اإزاء مو�سوع 

معني، وقد تكون هذه ال�سعوبة:

التعريفالكلمة

تفيد التاأرجح بني موقفني بحيث ي�شعب ترجيح اأحدهما على االآخر.املع�سلة

املو�سوع اأو امل�ساألة
هما نتيجة عملية للم�شكلة، فامل�شكلة هي التي جتعل امل�شاألة مو�شوع بحث ومناق�شة 

وت�شتدعي الف�شل فيها.

تعني االحتمال واحلكم االحتمايل.االإ�سكالية
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خ�سائ�س امل�سكلة البحثية الربملانية

توؤثر على عدد كبري من النا�س.. 1

ظاهرة �شلبية، وغري مرغوب فيها، ومرفو�شة وذات تاأثري �شلبي.. 2

لدى االأفراد �شعور عام ب�شرورة فعل �شيء ما، اأو القيام بعمل حيال الظاهرة.. 3

الفعل اأو العمل الذي يجب القيام به حيال الظاهرة هو عمل جماعي يتاأتى من خالل . 4
الربملان.

حمظورات اأمام الباحث الربملاين يف بحثه عن امل�سكلة

لي�س هناك اتفاق عام بني كل النا�س على امل�شكلة.. 1
ال ُت�شِلم باحللول املطروحة للم�شكلة.. 2
امل�شكالت ال يكون دائما �شببها االأ�شرار ال�شيئني.. 3
امل�شكالت قد ال يتحدث عنها الكثري من النا�س.. 4
اإن امل�شكلة �شعبة وم�شتحيلة احلل.. 5
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خطوات حتديد امل�سكلة

رقم 
اخلطوة

معنى اخلطوةاخلطوة

االإدراك بامل�سكلة1
اأي االإدراك بوجود امل�شكلة، والتي ت�شكل انحرافًا عما هو خمطط له، واأهمية اخلطوة االأولى تكمن يف اأن عدم االهتمام 

باالأعرا�س االأولية للم�شكلة قد يوؤدي اإلى تداعيات خطرية فيما بعد، وذلك لعدم القدرة على التحكم بامل�شكلة.

يعني حتديد ماهية امل�شكلة )ماذا حدث؟ ملاذا حدث؟ كيف حدث؟ اأين ومتى حدث؟(.تعريف امل�سكلة2

يعني حتديد اأعرا�س امل�شكلة )ما الذي يدل على وجود امل�شكلة(.ت�سخي�س امل�سكلة3

تتبع اأ�سبابها4
ما الذي اأدى اإلى عوار�س امل�شكلة؟ يجب التفريق بني ال�شبب احلقيقي واخلادع، وهل تكرار الظروف �شيوؤدي اإلى اإعادة 

ظهور امل�شكلة مرة اأخرى؟

5
حتديد ظروف 

حدوثها
البحث عن الظروف التي اأدت اإلى حدوث ال�شبب )ما الذي اأدى اإلى حدوث ال�شبب؟(.

6
حتديد معدل 

تكرارها

معرفة معدل تكرار ظروف احلدث، �شيك�شف لنا عن العوامل االأخرى الغام�شة اأو الغري وا�شحة والتي اأدت اإلى حدوث 
اأ�شباب امل�شكلة.

بناء امل�سكلة

• كل م�سكلة تبداأ ب�سوؤال: ما هو حدود امل�سكلة؟	

والبحث يف حدود امل�شكلة يبداأ من الواقع والتجريب، فكل عبارة ال ن�شتطيع اأن نتحقق منها جتريبيا- اأي ال ن�شتطيع التدليل على وجودها الواقعي- هي عبارة فارغة . 1
من املعنى.

ملعرفة حدود امل�شكلة البد اأواًل من البدء بدرا�شة اجلزئيات التي تتكون منها امل�شكلة، ومن ثم درا�شة كليات امل�شكلة )االنتقال من اجلزء اإلى الكل اأو من اخلا�س اإلى . 2
العام(.
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�سكل رقم ) 15( حمددات امل�سكلة البحثية

بوؤرة  التوترتركيببناء

امل�سكلة البحثية

y  .متثل  حمددات امل�سكلة: العنا�شر الرئي�شية للم�شكلة
y .)ميثل البناء: فكرة امل�شكلة )ماذا نريد؟ ملاذا نريد؟ والنتائج
y .ميثل الرتكيب: اأطراف امل�شكلة + تفاعل االأطراف
y .متثل بوؤرة التوتر: مدى تاأثري طرف ما على اأطراف اأخرى + تاأثري االأطراف على بع�شها
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�سكل رقم )16( مربع ماهية امل�سكلة

ماهية امل�سكلة
4

بوؤرة التوتر
2

االأطراف

1
فكرة امل�سكلة

3
تفاعل االأطراف

 

اأوال: فكرة امل�سكلة
يتم التعبري عن فكرة امل�شكلة ب�شورة مركزة وعميقة تلخ�س كل جوانب امل�شكلة

)3( النتائج )2( ملاذا نريد ؟)1( ماذا نريد ؟
) نتائج فعل 

االإرادة (
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مثال م�سكلة »التنمية ال�سناعة الوطنية«

تطوير ال�شناعة الوطنية تقنيا، ودعمها ماليا.1. ماذا نريد؟

زيادة ن�شبة ال�شادرات ال�شناعية الوطنية، وزيادة قدرة مناف�شتها يف االأ�شواق العاملية.2. ملاذا نريد؟

تنويع م�شادر الدخل القومي للدولة، توطني القطاع ال�شناعي3. النتائج

ثانيا: الأطراف
• اأوال يتم حتديد جميع اأطراف امل�شكلة املبا�شرين وغري املبا�شرين، كاالأطراف الرئي�شية اأو الفرعية، �شواء كانت هذه االأطراف من املت�شررين من امل�شكلة 	

اأو املنتفعني اأو اجلهات احلكومية ذات العالقة بامل�شكلة.
•  من ثم يتم حتديد خ�شائ�س كل طرف، وذلك بتقدمي تو�شيف وتعريف كامل جلميع اأطراف امل�شكلة )مبثابة �شهادة تعريفية لكل طرف(.	

ثالثا: تفاعل الأطراف
• بعد التعريف باالأطراف يتم حتديد اأنواع وطبيعة العالقات بينها، وت�شخي�س تفاعالت العالقات بني االأطراف، وكذلك مراحل هذه التفاعالت، الأن هذه 	

التفاعالت توؤدي اإلى ن�شوء بوؤرة التوتر الحقا، فامل�شكلة حتدث عندما تخر	 العالقات بني االأطراف عن اإطارها الطبيعي.
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الدور 	• الدور واالأداء، واأخريا تكامل  الدور واالأداء، ترابط  ترتبط االأط��راف بثالث عالقات وظيفية رئي�سية هي: طبيعة 
واالأداء.

متر العالقة بني االأطراف بثالث مراحل هي:	•
املرحلة امل�ستقرة: العالقات الوظيفية بني االأطراف تكون م�ستقرة ال يوجد اختالل يف االأدوار وال توجد م�شاكل، فجميع عنا�شر 	•

امل�شكلة على م�شتوى واحد من القوة.
مرحلة اختالل العالقة: العالقات الوظيفية بني االأطراف فيها خلل ب�شبب اختالل االأدوار بني االأطراف.	•
مرحلة التوتر: العالقات الوظيفية بني االأطراف ت�شل اإلى مرحلة خطرية من االختالل )مرحلة التوتر(، حيث تقوى بع�س 	•

االأطراف على ح�شاب االأطراف االأخرى.

مراحل العالقة بني اأطراف امل�سكلة

رابعا: بوؤرة التوتر
• يف “مرحلة التوتر” بني اأطراف امل�شكلة فاإن التفاعالت بني االأطراف ت�شل تت�شاعد يف النمو اإلى النقطة املركزية التي 	

يطلق عليها “بوؤرة التوتر” اأو “مع�سلة امل�سكلة” وهذه البوؤرة اأو املع�شلة هي التي متثل �شلبيات “الواقع الفعلي” حيث اأنه 
عند هذه النقطة يكون االأطراف قد تفاعلوا اإلى اأق�شى حد مما نتج عنه االأثر ال�شلبي الذي بدا وا�شحًا يف املجتمع.

• فيتم حتديد مدى تاأثري طرف ما يف امل�شكلة على االأطراف االأخرى، وحتديد املت�شررين من حدوث امل�شكلة، وكذلك املنتفعني 	
من حدوثها )ماذا حدث؟ وملاذا حدث؟ وكيف حدث ؟(.
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• وتنطلق الدرا�شات الربملانية من اأن لكل م�شكلة خط، وهذا اخلط ي�شري يف حالة طبيعية نتيجة حلركة املجتمع، ولكن هذا اخلط ينحرف عندما تختل العالقة بني 	
اأطراف امل�شكلة، وبذلك ينحرف اخلط اإلى حالة غري مرغوب فيها لدى بع�س االأطراف، لدخول امل�شكلة بوؤرة التوتر وتن�شاأ بذلك امل�شكلة. ويف املقابل فاإنه فكلما 

اقرتب خط االنحراف من احلالة املرغوبة اأدى ذلك اإلى انخفا�س احتمالية ظهور امل�شكلة، ح�شبما هو مو�شح يف ال�شكل اأدناه.

�سلبية،  نتائج  توتر،  بوؤر  )م�سكالت، 
مبا�سرة  وغري  مبا�سرة  �سلبية  اآثار 

مت�س املجتمع(

�سكل رقم )17(
 خط انحراف امل�سكلة

نقطة 
التوازن

احلالة املرغوبةالواقع

)مقرتحات، تو�سيات، تخفيف حدة االآثار 
املبا�سرة  وغري  املبا�سرة  ال�سلبية  والنتائج 

التي مت�س املجتمع(

خال�سة فكرة “بوؤرة التوتر”:

تعتمد فكرة “بوؤرة التوتر” على اأن كل ق�شية اأو م�شكلة من ق�شايا ال�شيا�شة املحلية تن�شاأ لوجود خلل وانحراف يف التوازن بني “الواقع الفعلي” ال�شلبي الذي 
و�شلت اإليه الق�شية وامل�شكلة، وبني “احلالة املرغوبة” اأي الو�شع االإيجابي الذي يطمح املواطنني لتحقيقه وا�شرتجاعه.

وتهدف كل االأدوات الرقابية امل�شتخدمة يف الربملانات للو�شول اإلى “احلالة املرغوبة” للم�شكلة اأو الق�شية حمل البحث بحيث تتجاوز “واقعها الفعلي” املليء 
بال�شلبيات.

وللعودة اإلى احلالة املرغوبة فيها البد من التو�سل اإلى حلول لبوؤرة التوتر بني اأطراف امل�شكلة.

• فكرة “مثلث التوازن االجتماعي”	

كما تركز الدرا�شات الربملانية عند درا�شتها للم�شكلة البحثية، على فكرة “مثلث التوازن االجتماعي” والذي يعني باأن كل ظاهرة تتكون من العديد من العنا�شر واأن هذه العنا�شر 
تتفاعل وترتابط مع بع�شها بطريقة ما جتعلها يف مرحلة التوافق والتكيف والرتابط مع بع�شها يف بداية الظاهرة ومتثل هذه املرحلة)قاعدة الهرم(.

ثم متر هذه الظاهرة بعد مرور فرتة من الزمن تتفاعل فيه االأطراف ما بينها اإ�شافة اإلى املوؤثرات اخلارجية مما يوؤدي اإلى حدوث اختالالت فيما بني هذه العنا�شر )م�شكالت( 
)تعرب عنها امل�شاحة بني قمة الهرم وقاعدته( توؤدي يف النهاية اإلى نقطة )م�شكلة( متثل بوؤرة التوتر التي ال ميكن جتاوزها والتي اأدت اإلى دخول هذه امل�شكلة البحثية اإلى الربملان.
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ميكن تف�شري هذه الظاهرة بطريقة اأخرى وهي اأن العنا�شر يف بداية االأمر تكون متوافقة ومن ثم حتدث اختالالت بني العنا�شر مع بع�شها تكون يف بداياتها ب�شيطة 
وتتقبلها االأطراف فيما بينها، ولكن مع مرور الوقت ت�شل هذه االختالالت اإلى مرحلة عدم التوافق والتكيف بني العنا�شر فرتف�س عنا�شر امل�شكلة هذه االختالالت يف 

العالقة فيما بينها فتكون مرحلة الرف�س هي مرحلة قمة الهرم )نقطة التوتر(.

مثال على فكرة “مثلث التوازن االجتماعي”.

-  زادت اإحدى �شركات االت�شاالت ر�شوم املكاملات الهاتفية خالل عام 2005م اإلى 3 دراهم يف الدقيقة، ثم يف عام 2007م زادت القيمة اإلى 5 دراهم يف الدقيقة، 	
ولكن يف عام 2010م زادة قيمة املكاملات اإلى 10 دراهم.

- يالحظ تقبل امل�شتهلكني للزيادة االأولى والثانية والتي حدثت يف ر�شوم املكاملات، اأما يف املرة الثالثة فاإن امل�شتهلكني مل يعد بو�شعهم احتمال مزيد من االرتفاع، فقد 	
اأدى هذا االرتفاع املتوايل يف قيمة املكاملات اإلى تذمر امل�شتهلكني والذي مت التعبري عنه فعليا اأما بالعزوف عن اال�شرتاك يف خدمات �شركة االت�شاالت اأو بال�شكاوى 

�شدها يف اإدارة حماية امل�شتهلك يف وزارة االقت�شاد، ولكن مل يحدث اأي تطور يف امل�شكلة فالر�شوم مل تنخف�س.

- وكان حم�شلة تطورات تلك العالقة دخول امل�شكلة اإلى الربملان لو�شع احللول املنا�شبة لها، فالعالقة بني امل�شتهلكني و�شركة االت�شاالت و�شلت اإلى مرحلة كبرية من 	
اخللل مل ي�شتطع امل�شتهلكني فيها تقبل حالة ارتفاع ر�شوم املكاملات الهاتفية.
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(4)

(3)

(2)

(1)

العنا�شر
العنا�شر

نقطة التوتر

خط بوؤرة التوتر

قاعدة التوافق و التكيف

�سكل رقم )18(

مثلث التوازن االجتماعي
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• “الواقع 	 التي ين�شدها املواطنون، والق�شاء على �شلبيات  “احلالة املرغوبة”  ابتعاد الق�شية من  التوتر املرتتبة على  التوازن املطلوب والتخفيف من حدة  الإعادة 
الفعلي” فقد يلجاأ الباحث الربملاين اإلى االعتماد على الورقة الربملانية املعروفة بورقة “حتليل ماهية امل�سكلة” التي تعتمد ب�شفة اأ�شا�شية على تعامل الباحث مع 

ا�ستفهامات حمددة، كما هو مو�شح يف املربعني اأدناه )مربع امل�شكلة، ومربع حتليل امل�شكلة(.

• وهناك عدة فوائد ترتتب على تطبيق “ورقة ماهية امل�سكلة” عند درا�شة املو�شوعات والق�شايا التي يدر�شها الربملان وجلانه، واأهم هذه الفوائد:	

بناء اإطار من املقرتحات والتو�شيات يتوافق ب�شفة اأ�شا�شية مع الواقع الفعلي للم�شكالت القائمة.. 1

بناء اإطار معلوماتي يحدد اأ�شبابًا اأو ظواهر غري مرئية يف امل�شكلة، مما يتطلب من اأع�شاء اللجنة التعامل معها.. 2

بناء اإطار من النتائج املبا�شرة وغري املبا�شرة والتي بناًء عليها يتم اعتماد التو�شيات االأكرث جدوى للحكومة.. 3

مربع امل�سكلة مربع حتليل امل�سكلةمربع امل�سكلة 

ما هي العنا�شر االأ�شا�شية التي تتكون منها امل�شكلة؟. 1
اأين حتدث امل�شكلة؟. 2
متى حتدث امل�شكلة؟. 3
كيف حتدث امل�شكلة؟. 4
ملاذا حتدث امل�شكلة بهذه الكيفية ويف هذا التوقيت؟. 5
ملن حتدث هذه امل�شكلة؟. 6
ملاذا حتدث امل�شكلة لهذا ال�شخ�س بالذات؟. 7

ميكن . 1 ال  وال��ت��ي  ميكن  ال��ت��ي  االأ�سا�سية  العنا�سر  ه��ي  م��ا 
التحكم فيها حلل امل�سكلة؟

ما هي العنا�سر التي ت�ساعد يف حل تلك امل�سكلة؟.. 2
ما هي االآراء واالقرتاحات املجتمعية حلل تلك امل�سكلة؟.. 3
ما مدى تاأثري وتداعيات تلك امل�سكلة؟.. 4
من . 5 حت��د  اأو  تطوق  اأن  ميكن  التي  البدائل  جميع  ح�سر 

التداعيات واالآثار.
اإمكانية تنفيذ البدائل.. 6
قابليتها . 7 ع��دم  م��ن  ال��ت��اأك��د  ميكن  ال��ت��ي  ال��ب��دائ��ل  ا�ستبعاد 

للتنفيذ.
التو�سل اإلى البدائل النهائية القابلة للتنفيذ.. 8
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خطوات حل ا�ستفهامات مربع امل�سكلة

يهدف مربع امل�سكلة اإلى تو�سيف امل�سكلة و�سفا �سحيحا ومتكامال

التو�سيحال�سوؤال

1.ما هي العنا�سر 
االأ�سا�سية التي تتكون منها 

امل�سكلة؟

• بناء امل�سكلة+ الفكرة )ماذا نريد؟ ملاذا نريد؟ النتائج(	
• تركيب امل�سكلة )اأطراف امل�شكلة + تفاعل االأطراف(.	
• بوؤرة التوتر )مدى تاأثري طرف على طرف اآخر، وتاأثري االأطراف على بع�شها البع�س(.	

•2.اأين حتدث امل�سكلة؟ معرفة ظروف احلدث بغر�س معرفة ظروف املكان الذي حتدث فيه امل�شكلة، ولي�س املكان بذاته فقط واإمنا بظروفه كذلك.	
• يهدف �شوؤال “اأين حتدث امل�شكلة؟” اإلى تخ�شي�س املكان املتاأثر بامل�شكلة والتحري الدقيق عن مكان امل�شكلة.	

•3.متى حتدث امل�سكلة؟ اإلى حدوث 	 اأدت  والتي  التفاعالت،  وظروف هذه  بينها  التي حتدث  التفاعالت  وطبيعة  امل�شكلة،  اأطراف  بني  العالقات  البحث عن  تعميق 
امل�شكلة.

4.كيف حتدث امل�سكلة؟

• الكيفية التي حدثت فيها امل�شكلة والتي هي نتيجة للتفاعالت بني اأطراف امل�شكلة.	
• فعندما يحدد الباحث نتائج التفاعالت االأطراف، ذلك يعني اأن هذه النتائج هي بداية للبحث عن اأ�شباب امل�شكلة، حيث يتم حتويل نتائج 	

التفاعالت اإلى اأ�شباب.
• و�شوؤال كيف حتدث امل�شكلة؟ هو تلخي�س لالإجابة عن �شوؤايل: “اأين؟ ومتى؟” بحيث يتم تلخي�س االإجابة يف نتيجة.	

5. ملاذا حتدث امل�سكلة 
بهذه الكيفية ويف هذا 

التوقيت؟
• تعليل اأ�شباب حدوث امل�شكلة.	

6. ملن حتدث هذه 
امل�سكلة؟

• الرجوع اإلى املتاأثرين باأطراف امل�شكلة وذلك لتحديد اأكرث االأطراف تاأثرًا وت�شررًا.	

7. ملاذا حتدث امل�سكلة 
لهذا ال�سخ�س بالذات؟

•  ملاذا تاأثر هوؤالء االأطراف فقط بامل�شكلة دون غريهم؟	
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خطوات مربع حتليل ماهية امل�سكلة

ما هي العنا�سر التي ميكن التحكم بها، وتلك التي ال ميكن التحكم بها حلل امل�سكلة؟. 1
• �سمات العنا�سر التي ميكن التحكم بها هي:	

اإمكانية ال�شيطرة على العن�شر من قبل املعني بتنفيذ احلل.أ. 
مدى اإمكانية حتريك العن�شر ونقله اإلى الو�شع الذي ميكنه امل�شاعدة يف حل امل�شكلة.ب. 
اإمكانية الدفع باجتاه ايجابي وذلك لدفع العن�شر للتحرك نحو احلالة املرغوب فيها، فاأحيانا يوؤدي حتريك العن�شر ت. 

اإلى تاأثري �شلبي.
ما هي العنا�سر التي ت�ساعد يف حل تلك امل�سكلة؟. 2

• حتديد العنا�شر االأكرث قربا حلل امل�شكلة لتاأثريها املبا�شر على امل�شاعدة يف حل امل�شكلة، قد ت�شاهم العنا�شر 	
التي ال ميكن التحكم يف حل امل�شكلة، وبالتايل ال يتم ا�شتبعادها.

ما هي االآراء واالقرتاحات املجتمعية حلل تلك امل�سكلة؟. 3
• يقوم الباحث بالبحث عن عنا�شر جديدة حلل امل�شكلة مل تربز لديه يف ال�شوؤالني ال�شابقني، وتتنوع م�شادر هذه 	

احللول ومنها: ال�شحافة، الدرا�شات االأكادميية، اآراء جمعيات النفع العام.
• اأن ينتهي الباحث من االإجابة عن ال�شوؤال رقم )1( و)2( و)3( فاإنه يجمع جميع عنا�شر احللول يف 	 وبعد 

جدول واحد.

جدول القراءات الأربع للحلول

قراءة )4(قراءة ) 3(قراءة )2(قراءة )1(

عنا�سر ميكن التحكم 
فيها حلل امل�سكلة

عنا�سر ال ميكن التحكم 
فيها حلل امل�سكلة

عنا�سر ت�ساهم يف 
حل امل�سكلة

عنا�سر جديدة حلل 
امل�سكلة
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تابع/ خطوات مربع حتليل ماهية امل�سكلة

ما مدى تاأثري وتداعيات تلك امل�سكلة؟. 4
يتم ح�شر جميع اآثار امل�شكلةأ. 
يتم املفا�شلة بني احللول الختيار احلل املنا�شب للحد من اآثار امل�شكلة اأو احتواء هذه االآثار.ب. 

فالباحث يطرح ال�شوؤال التايل: ما هو احلل املنا�سب من �سمن جمموعة احللول االأربع الرئي�سية -والتي ح�شرها الباحث يف 
اجلدول ال�شابق - والتي ميكن بوا�سطتها وقف تاأثري امل�سكلة اأو احتواء هذا التاأثري؟ ومبعنى اآخر يتم توزيع االآثار �شمن احللول 

التي تالئمها، واملفا�شلة بني هذه احللول.

االأثر
عنا�سر ميكن 

التحكم فيها حلل 
امل�سكلة

عنا�سر ال ميكن 
التحكم فيها حلل 

امل�سكلة

عنا�سر ت�ساهم 
يف حل امل�سكلة

عنا�سر جديدة 
حلل امل�سكلة

• يحد 	 اأو  يوقفه  اأن  ميكن  حل  اأي   )1( اأثــر  مثال: 
رقــم )1( �شمن جمموعة  احلــل  هــو  هــل  مــنــه؟ 
احلل  هو  اأم  فيه،  التحكم  ميكن  التي  العنا�شر 
)3( �شمن جمموعة العنا�شر التي ت�شهم يف حل 

امل�شكلة؟

حل )1(
حل )2(
حل )3(

حل )1(
حل )2(
حل )3(

حل )1(
حل )2(
حل )3(

حل )1(
حل )2(
حل )3(

• يحد 	 اأو  يوقفه  اأن  ميكن  حل  اأي   )2( اأثــر  مثال: 
رقــم )2( �شمن جمموعة  احلــل  هــو  هــل  مــنــه؟ 
يف   )1( رقــم  احلــل  هــو  اأم  اجلــديــدة،  العنا�شر 
فيها،  التحكم  ميكن  ال  التي  العنا�شر  جمموعة 
�شمن   )2( رقــم  احلــل  هو  االأن�شب  احلــل  اأن  اأم 

جمموعة العنا�شر التي ميكن التحكم فيها؟

حل )1(
حل )2(
حل )3(

حل )1(
حل )2(
حل )3(

حل )1(
حل )2(
حل )3(

حل )1(
حل )2(
حل )3(
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تابع/ خطوات مربع حتليل ماهية امل�سكلة
تابع/ �سوؤال: ما مدى تاأثري وتداعيات تلك امل�سكلة؟. 5

قد يواجه الباحث بع�س االآثار املتقاربة يف الفكرة لذا يقوم الباحث باجلمع بينها يف اأثر واحد 	. 
�شامل، ومن ثم اإيجاد بديل واحد لها.

ح�سر جميع البدائل التي ميكن اأن تطوق اأو حتد من التداعيات واالآثار.. 6
اإمكانية تنفيذ البدائل.)الواقعية، التحديد، النفعية(.. 7
ا�ستبعاد البدائل التي ميكن التاأكد من عدم قابليتها للتنفيذ.. 8
التو�سل اإلى البدائل النهائية القابلة للتنفيذ.. 9

جدول البدائل

الهدف من حل امل�شكلة
درا�شة البدائل
 وفقا لالأهداف

التو�شل اإلى البديل الذي 
يحقق اأف�شل النتائج

التداعيات الغري متوقعة 
لتنفيذ البدائل

الهدف من حل امل�شكلة
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ورقة اخليار الربملاين االمثل
حتديد امل�سكلة.. 1
اقرتاح احللول.. 2
حتليل املقرتحات.. 3
ترجيح املقرتح النهائي.. 4

-ملعرفة اخلطوات التف�سيلية لورقة اخليار الربملاين راجع الف�سل االأول “منهجية القرار الربملاين، ومنهجية القرار الربملاين”.

3. التحليل الرتكيبي للعنا�سر يف املو�سوعات الربملانية

التو�سية النفعية

• تقوم فكرة التو�شية النفعية على اختزال احللول املتعددة للم�سكلة اإلى حل واحد مف�سلي.	

• وتهدف اإلى تو�شيح امل�سكلة املخباأة اأو امل�سكلة الرئي�سية والتي اأدت اإلى تطور امل�شكلة، والتي تعد م�شوؤولة 	

ب�شفة اأ�شا�شية عن اختالل العالقات بني عنا�شر امل�شكلة.

•  اإال اأن امل�شكلة التي تواجه الباحث الربملاين هي حتديد “امل�سكلة املخباأة اأو امل�سكلة الرئي�سية” والتي ال 	

ميكن التو�شل اإليها اإال من خالل اآليات حمددة وبعد جهد بحثي يقوم على اخلطوات التالية:
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خطوات اإعداد ورقة التو�سية النفعية
• اأوال: اإعداد ورقة حتليل ماهية امل�سكلة.	
• ثانيا: اإعداد اجلدول الرتابطي ال�ستخراج امل�سكلة املخباأة.	

حتديد جميع اأ�شباب امل�شكلة العامة �شبب )اأ(، �شبب )ب(، �شبب ) 	( ...الخ. 1
يتم التعامل مع كل �شبب ب�شكل م�شتقل، وتو�شح النتائج واالآثار املرتتبة على كل �شبب على حدة.. 2
اإلى حلول فرعية مرتبطة باالأ�شباب، وهي حلول . 3 عند االنتهاء من اخلطوة )2( يكون الباحث قد تو�شل 

مبنية على خطورة النتائج املرتتبة على االآثار.
كل . 4 ا�شتقاللية  اأم يجب احلفاظ على  واحد؟  النهائية يف حل  الباحث: هل ميكن جتميع احللول  يت�شاءل 

حل؟ فتجميع احللول يف حل واحد اإمنا يعني التو�شل اإلى حل للمو�شوع حمل الدار�شة ولي�س حل للم�شاكل 
الفرعية املرتبطة باملو�شوع.

امل�سكلة املخباأة

االأثر )اأ(

االأثر )ب(

ال�سبب )اأ(

ال�سبب )ب(

احلل )ج(ال�سبب )ج(

احلل )ب(

احلل )اأ(

احلل )ج(

ال�سياغة النهائية
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االرتباط املتعدد
وهذا النوع من االرتباط يف ال�سبب 

الذي يكون قائماً يف اأكرث من 
م�سكلة ، وبالتايل فهو �سبب متعدد

رابط نتيجة
هناك م�سكلتني اأو اأكرث منف�سلتني ، 

ولكنها يف االأ�سل هما نتاج مل�سكلة
واحدة ) البحث عن منبع امل�سكلة(

الرابط الرئي�سي
هناك م�شكلة خمباأة يف م�شكلة اأخرى، 
ولكنها  واحــدة،  م�شكلة  كاأنها  وتظهر 
م�شكلة  ولي�شت  م�شكلتني  حقيقتها  يف 

واحدة )�شبب داخل �شبب اآخر(
اإلــى  �ــشــيــوؤدي  امل�شكالت  اإحـــدى  وحــل 

اإزالة امل�شكلة االأقوى.
م�شكلة �شبب مل�شكلة ثانية

اأنواع االرتباط بني االأفكار
)لتنظيم العالقة، وتكوين عالقات منطقية

 بني االأ�شباب والنتائج(

رابط مقرتح
بوا�شطة حل  يتم حلها  التي  امل�شكلة 

م�شكلة اأخرى.

رابط معريف
 امل�شاكل جميعها مرتبطة بجهة واحدة، 
واملقرتحات �شتنفذها جهة واحدة كتلك 
بوا�شطة  حاللها  يتم  التي  امل�شكالت 
و�شع اأهداف ا�شرتاتيجية للحد منها اأو 

اإزالتها.
اأمثلة الرابط املعريف االرتباط يف  ومن 

الوظيفة.
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عالقات تركيبية متجان�سة من النوع الواحد
• هي عالقة تركيبية لنوع واحد	
y-.فاالأ�شباب مع بع�شها تعد نوعًا واحدًا
y-.والنتائج مع بع�شها تعد  نوعًا واحدًا
• بالتايل ميكن اختزال االأ�شباب وذلك بت�شفية 	

ما هو مت�شابه من االأ�شباب.
• وكذلك ميكن اختزال النتائج وذلك ت�شفية ما 	

هو مت�شابه منها.

عالقة تركيبية غري متجان�سة
 الأنواع خمتلفة

خمتلفة  الأنـــواع  تركيبية  عــالقــات  هــي   
من االأ�شباب و النتائج فهي عالقات بني 
اأ�شباب ونتائج اال اأن هذه العالقات تبدو 
مرتابطة وقادرة على اأن توؤثر يف بع�شها 

البع�س .

العالقة الرتكيبية





الفصل الرابع

تأصيل مفهوم التحليل
 البرلماني في األوراق و الدراسات

البرلمانية
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1. اأ�س�س التحليل يف الدرا�سات الربملانية

حتليل املعلومات
املو�شوع،  م�شداقية  مــدى  عــن  البحث  ويعني 
وذلك بالبحث عن اجتاهات املعلومات يف م�شادر 

خمتلفة كاملعلومات احلكومية، والتقارير دولية.
لدى  املــتــوفــرة  للمعلومات  مقاربة  كــانــت  فـــاإذا   
الباحث فيمكن له اأن ي�شتخدمها، فاملعلومة تاأخذ 

م�شداقيتها من ال�شواهد والدالئل عليها.

التحليل اال�ستهاليل للمعلومات
 حتليل املو�شوع اأو عن�شر من عنا�شر املو�شوع

اأنواع التحليل
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مرحلة املعلومات 
املتخ�س�سة

مرحلة قراءة
فكرة املو�سوع

مرحلة مكان احلدث

مرحلة تطبيق الدرا�سة 
التحليلية

مرحلة قراءة املعلومات 
العامة

مراحل القراءة املنهجية 
لإعداد الدرا�سات التحليلية

4

3

2

1
5
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اأركان الدرا�سات التحليلية

م���ق���وم ال��ع��ن��ا���س��ر اجل���زئ���ي���ة )ال���درا����س���ات 
اجلزئية(

- يف الــدرا�ــشــات اجلــزئــيــة يتم الــتــوغــل يف 	
العنا�شر  خـــالل  ــن  م ــوع  املــو�ــش درا�ـــشـــة 
اجلزئية للمحاور فيتم درا�سة كل عن�سر 
واأ�شبابه،  م�شكالته  حيث  من  ح��ده  على 
وما يخلفه هذا العن�شر من نتائج جزئية، 
ومن ثم ح�شر جميع النتائج اجلزئية التي 
اأفرزها جتميع العنا�شر يف كل حماور من 
حماور الدرا�شة �شمن نتائج عامة، واأخريا 

تقدمي املقرتحات اأو البدائل.
- تت�شم الدرا�شات اجلزئية بتوفريها للعديد 	

القرار،  ملتخذي  واخلــيــارات  البدائل  من 
بهدف اإيجاد نوع من التفاهم بني الربملان 
جمموعة  الربملان  يقدم  حيث  واحلكومة، 

من البدائل للحكومة.
- يعتمد البحث يف الدرا�شات اجلزئية على 	

“اال�ستغراق يف كل عن�سر على حده” 
بحيث يبدو العن�شر الواحد كمو�شوع.

الدرا�سات ال�ساملة
- درا�ــشــة 	 عــلــى  ال�شاملة  ــات  ــش ــدرا� ال تــركــز 

الدرا�سة  حم��اور  بني  امل�سرتكة  النتائج 
وذلك عن طريق اإيجاد روابط م�شرتكة بني 
نتائج  اإليها  خل�شت  التي  املتعددة  النتائج 
مقرتحات  بناء  بغر�س  املــو�ــشــوع،  حمــاور 

اأكرث تركيزا.
- وعــلــى عــكــ�ــس الـــدرا�ـــشـــات اجلــزئــيــة فــاإن 	

من  العديد  ُتــقــدم  ال  ال�شاملة  الــدرا�ــشــات 
البدائل واحللول، فهي تركز على بديل واحد 
اأو بديلني، وذلك ي�شعب من مهمة الربملان 
فاحلكومة قد ال تتوافق مع الربملان يف هذه 
احلكومة  تعمل  ــد  وق املـــحـــدودة،  الــبــدائــل 
اإلى الربملان ملزيد من  املو�شوع  اإعادة  على 

الدرا�شة والبحث عن بدائل اإ�شافية.
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مثال: على الدرا�شات اجلزئية مو�شوع »ال�شيا�شة العامة لوزارة االأ�شغال«

• قام الباحث اأوال: بتحديد 3 حماور لدرا�شته، واتبع اخلطوات التالية:	
بداأ بدرا�شة عنا�شر حمور اال�شرتاتيجية كاالأهداف واخلطط الت�شغيلية وانتهى اإلى م�شكالت، واأ�شباب، ونتائج 	 

خا�شة بكل عن�شر من عنا�شر حمور اال�شرتاتيجية.
التي 	  واالإ�شكاليات  االإدارات  كاخت�شا�شات  للوزارة  التنظيمي  الهيكل  عنا�شر حمور  درا�شة  اإلى  انتقل  ثم  ومن   

تواجهها، وانتهى اإلى م�شكالت، واأ�شباب، ونتائج خا�شة بكل عن�شر من عنا�شر حمور الهيكل التنظيمي.
ومن ثم انتقل اإلى درا�شة عنا�شر حمور خدمات البنية التحتية كالطرق واجل�شور وال�شيانة، وانتهى اإلى م�شكالت، 	 

واأ�شباب، ونتائج خا�شة بكل عن�شر من عنا�شر حمور خدمات البنى التحيتة.
• يف املرحلة الثانية قام الباحث بتجميع النتائج العامة لكل حمور، التي هي حم�شلة جتميع لنتائج العنا�شر املكونة 	

لكل حمور على حدة.
• ويف اأخر مرحلة و�شع حلول تنا�شب هذه النتائج العامة.	

 
  

ولكن هل انتهى دور الباحث عند ا�ستغراق كل مو�سوع على حدة؟ الحظ باأن املحاور الثالثة حتولت اإلى ما ي�شبه املو�شوع العام نظرا ال�شتقالليتها واإيالءها 
عناية كبرية من الدرا�شة، فالباحث اأغفل كل من:

عالقة املحاور الثالثة باملو�شوع العام اأي عالقة اال�شرتاتيجية والهيكل التنظيمي وعن�شر البنية التحتية مبو�شوع “ال�شيا�شة العامة لوزارة االأ�شغال”.. 1
 العالقة البينية بني املحاور الثالثة.. 2
عالقة حمورين اأو اأكرث باملو�شوع العام.. 3

اخلال�سة:
- يف الدرا�شات الربملانية ال يتم معاملة العنا�شر اجلزئية التي تتكون منها املو�شوع اأو الظاهرة اأو امل�شكلة حمل 	

الدرا�شة ب�شكل منعزل، فالدرا�شات الربملانية تقوم على االنتقال من درا�شة اجلزء اإلى درا�شة الكل.
- هذه 	 بني  وكذلك  للمو�شوع،  اجلزئية  املحاور  من  وغريه  املحور  بني:  جتمع  وعالقات  روابط  هناك  اأن  كما 

املحاور واملو�شوع الرئي�شي الذي تتم درا�شته، واأخريا العالقة بني عدة حماور وبني املو�شوع العام.
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مثال: على الدرا�شات ال�شاملة مو�شوع »�شيا�شة وزارة التجارة اخلارجية«

• قام الباحث اأوال: بتحديد 3 حماور لدرا�شته، واتبع اخلطوات التالية:	
بداأ بدرا�شة عنا�شر حمور اال�شرتاتيجية كاالأهداف واخلطط الت�شغيلية وانتهى اإلى م�شكالت، واأ�شباب، ونتائج 	 

خا�شة بكل عن�شر من عنا�شر حمور اال�شرتاتيجية.
 ومن ثم انتقل اإلى درا�شة عنا�شر حمور االإيرادات كال�شلع، والدول املوردة، وانتهى اإلى م�شكالت، واأ�شباب، 	 

ونتائج خا�شة بكل عن�شر من عنا�شر حمور االإيرادات.
ومن ثم انتقل اإلى درا�شة عنا�شر حمور ال�شادرات كاأهم ال�شلع، واأ�شواق الدول املناف�شة، وانتهى اإلى م�شكالت 	 

واأ�شباب ونتائج خا�شة بكل عن�شر من عنا�شر حمور ال�شادرات.
• يف املرحلة الثانية قام الباحث بتجميع النتائج العامة لكل حمور، التي هي حم�شلة جتميع لنتائج العنا�شر املكونة 	

لكل حمور على حدة.
• يف املرحلة الثالثة قام الباحث باإيجاد روابط م�شرتكة بني نتائج املحاور، مما قل�س عدد النتائج النهائية.	
• يف املرحلة االأخرية �شاغ الباحث مقرتح اأو مقرتحني حلل النتائج.	

الربط بني عن�سر، وعن�سر اآخر
 )عن�شرين(

الربط بني العن�سر واملو�سوع
)عن�شر واحد + مو�شوع(

الربط بني عدة عنا�سر واملو�سوع
)عدة عنا�شر + مو�شوع(

اأنواع الروابط بني متغريات 
الدرا�سات الربملانية
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  اأنواع عالقات التاأثري والتاأثر يف النوع الأول من الروابط

)الربط بني عن�سر، وعن�سر اآخر(

العالقة املت�ساوية اأو احليادية
y  بني وقليلة  ـــادرة  ن عــالقــات  وهــي 

العنا�شر.
y  عالقة جند  اأن  املمكن  من  ولكن 

مت�شاوية كالتايل “كلما ارتفع اأداء 
عن�شر من العنا�شر اأدى ذلك اإلى 

ارتفاع اأداء العنا�شر االأخرى”.
y  عندما“ تعني  فهي  اآخــر  ومبعنى 

معني،  باجتاه  ما  عن�شر  يتحرك 
وبقدر حمدد، فيوؤثر على العن�شر 
ــــذات  االآخــــــر بـــــذات االجتــــــاه وب

القدر”.
y  احليادية اأو  املت�شاوية  الــعــالقــة 

عادة ما تكون بني عنا�شر مت�شابهة 
وزارة  مو�شوع  ففي  �شفاتها،  يف 
املالية قد ترتبط كل من االإيرادات 

والنفقات بعالقة مت�شاوية.

عالقات �سلبية
عن�شر يوؤثر ب�شكل �شلبي على العن�شر االآخر ،

وينتق�س من اإجابيته ، ويدفعه للرتاجع

عالقات اإيجابية
عن�شر يدعم االإيجابيات املتوفرة يف عن�شر اآخر ، 

ويعزز من اأدائة االإيجابي
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ماذا ي�ستفيد الباحث من فكرة اأنواع عالقات التاأثري بني العنا�سر وبع�سها؟
- البحث يف عالقة العنا�شر مع بع�شها هي اأولى درجات التحليل يف الدرا�شات الربملانية.	
- على الباحث اأن يبتعد عن عمل العالقات امل�شطنعة بني العنا�شر وبع�شها، واإمنا يعتمد 	

يف حتديد اأنواع العالقات اإلى املعلومات املتوفرة لديه.

مراحل الدرا�سات التحليلية

2 عالقة االرتباط
 بني العنا�سر

3 نتائج عالقات 
االرتباط

4 االإطار املقارن
1 مرحلة حتديد 
العنا�سر اجلزئية
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املرحلة الرابعة
االإطار املقارن

هــو االإطـــــار الــــذي يــحــاول الــربــط بني 
العوامل واملتغريات يف الدرا�شة التحليلية 
وبني غريها من العوامل واملتغريات خار	 
وذلك  الــدرا�ــشــة،  حمل  الظاهرة  نطاق 

اعتمادا على االأ�شلوب املقارن.

املرحلة الثانية
عالقات االرتباط بني العنا�سر

ــعــنــا�ــشــر اجلـــزئـــيـــة الـــتـــي مت  ــقــل ال ن
دائرة  اإلى  االأولى  املرحلة  يف  درا�شتها 
اأنواع  اأكرب من البحث، وذلك بدرا�شة 
عالقة االرتباط مع العنا�سر االأخرى، 
بينـــــها  فيــما  ترتـبط  فالعنــــــــا�شر 
“اإيجابية،  العالقات  من  اأنــواع   3 ب 

�شلبية، مت�شاوية”.

املرحلة االأولى
درا�سة العنا�سر اجلزئية

ــة  ــش ــة يــتــم درا� يف هـــذه املــرحــل
بعنا�شر  تتعلق  جزئية  معلومات 
العام  باملو�شوع  مرتبطة  جزئية 

حمل الدرا�شة.

املرحلة الثالثة
نتائج عالقات االرتباط

عند انتقال الباحث اإلى املرحلة الثالثة 
بعد فكرة مركزة حول  لديه  تتكون  مل 
ــتــي تــواجــه  املــ�ــشــكــالت االأ�ــشــا�ــشــيــة ال

املو�شوع الذي تتم درا�شته.
ومن املرحلة الثانية توفرت لدى الباحث 
ــــواع مــن الــعــالقــات االرتــبــاطــيــة  3 اأن
وكذلك نتائج لهذا االرتباط، وبالتايل 
النتائج  هذه  بربط  يقوم  الباحث  فاإن 
يف اإطار عالقتها باملو�شوع العام الذي 
تتم درا�شته، وذلك عن طريق حتديد 

مدلوالت النتائج.

مراحل الدرا�سة التحليلية
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نتائج ميكن البناء عليها 
للتطوير

وهي ترجع للعالقات االرتباطية االإيجابية

عالقات يجب دعمها واحلفاظ 
على �سكلها

وهي ترجع للعالقات املت�شاوية

قد تكون بع�س النتائج 
م�سكالت

وهي ترجع للعالقات االرتباطية ال�شلبية.

مدلوالت نتائج العالقات االرتباطية

بعد اأن يحدد الباحث ملدلوالت نتائج العالقات االرتباطية بني العنا�شر، يبقى على الباحث اأن يفكر يف البدائل املالئمة لكل نوع، ح�سبما هو مو�سح يف 
اجلدول اأدناه:

البديل املالئممدلول نتائج العالقات االرتباطية بني العنا�سر

قد تكون بع�س النتائج م�سكالت )عالقة �سلبية(

• امل�شكلة، 	 ظهور  يف  املت�شبب  الرئي�شي  العن�شر  اإ�شعاف  على  يعمل  املتغلغل:  البديل 
ويطلق عليه البديل املتغلغل الأنه يتغلغل مع عدة عنا�شر ذات العالقة بن�شوء امل�شكلة، 
فمن خالل احتواء اأو احلد من العن�شر االأ�شا�شي املت�شبب يف امل�شكلة فاإنه ميكننا حل 

بقية العنا�شر الفرعية املت�شببة يف حدوث امل�شكلة ب�شهولة وي�شر.

نتائج ميكن البناء عليها للتطوير)عالقات اإيجابية(

• البديل ايجابي )�شيا�شات تطويرية( يركز على تطوير ال�شيا�شات احلالية )تطوير ما 	
هو قائم من عالقات اإيجابية( لتقوية واإ�شافة مكا�شب اإيجابية على الو�شع احلايل.

• قد يواجه الباحث �شعوبة يف التو�شل لهذا البديل، الأن البديل االإيجابي يعمل يف بيئة 	
معلومات  على  للح�شول  اإ�شافية  قــراءات  اإجــراء  الباحث  من  يتطلب  مما  اإيجابية، 

جديدة القرتاح بدائل تطوير ال�شيا�شة احلالية االإيجابية.

عالقات يجب دعمها واحلفاظ على �سكلها )عالقات 
مت�ساوية(

• يعد البديل املوجه للعالقات »التي يجب دعمها واحلفاظ عليها » اأ�شعف اأنواع البدائل، 	
فالباحث ال يقدم اأي بدائل جديدة يف هذا الو�شع، واإمنا يقرتح دعم التوجه احلايل 

وذلك ملا يت�شم به الو�شع من حيادية.
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2. الفكرة التحليلية للجملة املعلوماتية »الربملانية« )العالقة البنيوية واالإنتاجية(:

• واالأطراف املتاأثرين 	 اأعماق الظاهرة حمل الدرا�شة )امل�شاكل املجتمعية( كالتعرف على ال�شبب احلقيقي حلدوث امل�شكلة،  الدرا�سات التحليلية بتغلغلها يف  تت�شم 
تفتقده  ما  وهذا  تعتمد على منطق معني،  التي  االأفكار  اأو عدد من  يتكون من فكرة  نظام فكري معني  وفق  الدرا�شة  وتتم هذه  امل�شكلة عليهم.  واآثار هذه  بامل�شكلة 

الدرا�سات الو�سفية والتي تكتفي بدار�شة ظاهر امل�شكلة فقط دون التغلغل يف اأعماق الظاهرة.

• يتم �شياغة وترتيب االألفاظ يف اجلمل املعلوماتية التي تت�شكل منها الدرا�شة التحليلية الأي ظاهرة وفق ترتيب منطقي وا�شح، حتكمه 3 اأنواع من العالقات بني 	
األفاظ هي:

اأنواع العالقات يف اجلملة املعلوماتية

عالق ال�سكل اللفظيعالقة اإنتاجيةعالقة بنيوية

اأ. العالقة البنيوية
على عدد من االألفاظ، يتم بناوؤها وو�شعها �شمن اإطار مت�شق داخل اجلملة، بحيث يدل كل لفظ على معنى حمدد، ولو�شع تلك  كل جملة معلوماتية حتتوي 
االألفاظ داخل جملة واحدة البد من اأن يحكم هذه االألفاظ عالقة وا�سحة، بحيث توؤدي يف النهاية اإلى معنى مفهوم وذا داللة لدى ال�شخ�س القارئ اأو امل�شتمع.

مثال على جملة معلوماتية:
“بلغ معدل النمو يف الناجت املحلي االإجمايل لدولة االإمارات عام 2009م حوايل 3.5 %، ويعد 

القطاع غري النفطي اأكرب م�شاهم يف الناجت املحلي وبن�شبة  77 %”.

          ، اإلى معنى مفهوم  توؤدي  الواحدة بحيث  تبنى وفق عالقة حمددة يف اجلملة  االألفاظ  باأن  الحظ 
و اأب�شط اأنواع تلك العالقة التي تربز بني مكونات اجلملة الواحدة هي العالقة البنوية

• تعد العالقة البنيوية اأب�سط اأنواع عالقات التحليل التي تربط بني االألفاظ القائمة داخل اجلملة الواحدة، فهي متثل البداية االأولى لفكرة التحليل.	

• تق�شم العالقة البنيوية اإلى م�شتويني متدرجني ومرتابطني، وال ميكن اال�شتغناء عن اأي منهما داخل اجلملة، كما اأن لكل م�شتوى خ�شائ�س معينة متيزه عن امل�شتوى 	
االآخر. وامل�شتويني هما: العالقة البنيوية االأولى، والعالقة البنيوية الثانية.



175االوراق و الدرا�سات الربملانية

العالقة البنيوية الثانيةالعالقة البنيوية االأولى

مثال على جملة معلوماتية:
2 مليون  2010م وبتكلفة بلغت  86 م�شت�شفى جديد يف عام  بناء  االإمــارات  » �شهدت 

درهم«.
اأم . 1 امل�شت�شفيات اجلديدة  بناء  بهذه اجلملة؟ هل هو  املرتبط  فكر: باحلدث 

قيمة تكلفة هذا البناء؟
احلدث هنا هو: بناء 86 م�شت�شفى جديد.	 
ال ي�سرتط اأن يقع احلدث دائما يف بداية اجلملة، واإمنا يحكمه القدرة يف حتريك 	 

مراد، وغر�س البحث.
 فكر: ما الذي تريده من هذا احلدث اأو ما الذي تف�شله من احلدث )اإرادة . 2

غريه  من  اأكــرب  بدرجة  انتباهك  يثري  الــذي  املو�شوع  هو  ما  اأو  احلـــدث(: 
داخل اجلملة واملرتبط باحلدث الذي �شبق لك اأن حددته باأنه “حدث بناء 

امل�شت�شفيات اجلديدة”؟
•  قد تكون االإجابة: اإجمايل تكلفة البناء، اأو اخلدمات الطبية التي �شتقدمها تلك 	

امل�شت�شفيات.
• �شتكون االإجابات متنوعة ومتفاوتة تبعا لتف�شيالت واهتمامات قارئ اأو متلقي هذه 	

اجلملة.
وبناء عليه فاإن العالقة بني احلدث )بناء 86 م�شت�شفى جديد( وبني اإرادة احلدث 	 

)التكلفة اأو اخلدمات الطبية التي �شتقدمها تلك امل�شت�شفيات( هي عالقة متعددة 
ومتنوعة الرتباطها بتعدد االهتمامات واخليارات اأو بتعدد التف�سيالت اخليارية.

اأو لكل �شخ�س من احلدث، وهذا ما 	  تختلف التف�سيالت اخليارية لكل فئة  اإذًا 
يطلق عليه “التف�سيل التفكريي للحدث” والذي يعرف باأنه هو النموذ	 الفكري 

الذي يربط احلدث بتف�شيل معني، ويكون التف�شيل نابعا من �شياق احلدث.

هي الناجت من امتداد العالقة بني احلدث واإرادة احلدث، ومن ثم ال�شوؤال 	 
عن طبيعة العلية.

 العالقة البنيوية يف مرحلتها الثانية تعتمد على:	 
عالقة علية قا�شرة بني احلدث واإرادة احلدث.. 1
عالقة علية ممتدة كناجت من نواجت العالقة العلية االأولى.. 2

- يرتبط احلدث دائما باإرادة احلدث مما يوؤدي اإلى ن�شوء عالقة ِعلية اأولى، وهي 	
عالقة بديهية وب�شيطة، وتتعدد هذه العالقة بتعدد تف�شيالت احلدث واالهتمامات 

لدى متلقي احلدث اأو ما يطلق عليه ب “التف�سيل التفكريي للحدث”

- املعلوماتية، 	 �شياق اجلملة  ي�شتمد من داخل  االأولى  العلية  العالقة  تو�شيح 
اأما االإجابة عن العالقة العلية الثانية، يكون خارج �سياق اجلملة، بالبحث 

عن معلومات اأخرى وجمل اأخرى خار	 ال�شياق الذي نت�شاءل فيه.
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العالقة البنيوية الثانيةالعالقة البنيوية االأولى

- يت�شكل �سياق اأي جملة معلوماتية من )حدث + اإرادة احلدث (	
- يعني 	 مما  تام،  �شياق  ذات  اجلملة  تكون  احلدث،  واإرادة  للحدث  حتديدنا  عند   

اإمكانية البدء بجملة ثانية متوا�شلة ومبنية بناء على اجلملة االأولى والتي اأف�شت 
لية ثانية. اإلى بناء اجلملة الثانية، مما يوؤدي اإلى تكوين عالقة عرِ

- 2010م 	 عام  يف  جديد  م�شت�شفى   86 بناء  االإمــارات  “�شهدت  ال�سابقة  فاجلملة 
وبتكلفة بلغت 2 مليون درهم” اأظهرت لنا وجود عالقة علية اأولى بني احلدث 
اخلدمات  اأو  التكلفة،  )اإجمايل  احلدث  اإرادة  وبني  جديد(  م�شت�شفى   86 )بناء 
الطبية التي �شتقدمها تلك امل�شت�شفيات( تلك العالقة قد تثري لدى الباحث ت�شاوؤل 
التكلفة  2 مليون درهم فقط؟ وملاذا مل يتم رفع  التكلفة ب  اآخر، ملاذا مت حتديد 
اإلى 4 ماليني؟ وبالتايل فاإن الباحث مطالب يف البحث عن جمل معلوماتية اأخرى 

لالإجابة عن ت�شاوؤالته مما يف�شي اإلى تكوين عالقة علية ثانية ممتدة.

- احلدث + اإرادة احلدث )ماذا اأريد من احلدث( = عالقة بنيوية اأولى للجملة.	

- تت�شم العالقة البنيوية االأولى باأنها عالقة بنيوية قا�سرة وحمددة و�شيقة، الأنها 	
تقت�شر فقط على احلدث واإرادة احلدث فقط، وتتحدد بفكرة التف�شيل التفكريي 

للحدث.
- تعدد التف�شيالت يرتب تعدد يف العالقات العلية.	
- ا�ستفهامي 	 �سوؤال  اإط��ار طرح  يف  تكون  بــاإرادة احلدث،  البحث يف عالقة احلدث 

“ملاذا” يتم تف�سيل اإرادة احلدث يف عالقته باحلدث، مما �سيوؤدي اإلى عالقات 
علية ممتدة.

- تدور العالقة البنيوية االأولى داخل �شياق اجلملة، ولتحديد هذه العالقة البد من 	
احلدث،  عن:  بالبحث  وذلــك  الواحدة،  املعلوماتية  اجلملة  �شياق  داخــل  البحث 

واإرادة احلدث.
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اأمثلة اأخرى على العالقة البنيوية:

مالحظاتاإرادة احلدثاحلدثاجلملة

عن  تنحيه  فيه  اأعلن  خطابا  الرئي�س  األقى 
ال�سلطة

التنحي  عن  االإعالن 
عن ال�سلطة

مت حتديد احلدث ب )االإعالن عن التنحي( الأنه يف اإلقاء الرئي�ص للخطاب
االأحوال العادية جرت العادة على اأن يلقي الرئي�س 
خطابا ولكن لي�س من الطبيعي اأن يعلن تنحيه عن 

ال�سلطة.

ِعلية التنحي عن ال�سلطةاإلقاء الرئي�ص للخطاباألقى الرئي�س خطابا الأنه تنحى عن ال�سلطة »التعليل« على  » الأنه« تدل على  الحظ كلمة 
وقوع احلدث«

�سمعت خطاب الرئي�س الذي اأعلن فيه تخليه 
التي  املباراة  نتيجة  وكانت  ال�سلطة،  عن 

�ساهدتها اأثناء �سماعي للخطاب 2/ 2

قد تكون م�ساهدة املباراة، �سماع اخلطاب
التخلي  عن  االإعالن  اأو 
)مرتبطة  ال�سلطة  عن 
التفكريي  بالتف�سيل 

للحدث(

-احلدث ال يكون دائما يف بداية اجلملة
- اأما يف الظروف غري العادية كما هو يف اجلملة 3 
اإلى الرتتيب املنطقي وتكون اجلملة  والتي تفتقر 

متناق�سة يتم تقدمي احلدث



االوراق و الدرا�سات الربملانية 178

�سكل رقم )19(
العالقة البنيوية داخل اجلملة املعلوماتية

-العالقة العلية االأولى هي عالقة قا�سرة و�سيقة، ولتكملة 
تلك العالقة نبحث عن عالقة علية ممتدة

-احلدث + اإرادة 
احلدث = عالقة علية 

اأولية
- ت�شتخر	 من داخل 

�شياق اجلملة

ناجتة عن امتداد العالقة 
بني احلدث واإرادته

- ت�شتخر	 من خار	 
�شياق اجلملة

عالقة علية 
ثانية

عالقة علية 
أولى
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ب. العالقة االإنتاجية

- مثال على جملة معلوماتية “ األقى الرئي�س خطابا اأعلن فيه تنحيه عن ال�سلطة”	

- فكر: ما هي االإنتاجية التي حققتها اجلملة؟ اأو ما هي االإ�شافة التي حتققت للرئي�س من اإعالن تنحيه عن ال�شلطة بوا�شطة خطاب؟ فالرئي�س كان باإمكانه اللجوء 	
اإلى املتحدث الر�شمي با�شم الرئا�شة اأو اإلى نائب الرئي�س لالإعالن عن هذا احلدث.

- بالتايل تتعدد النواجت التي �شيحققها الرئي�س ومنها:	

الناجت )1(: يتمتع الرئي�س بالقوة وال�شجاعة لتربيره �شبب اال�شتقالة.. 1

اأن يكر�س مبداأ الدميقراطية والدعوة الإجراء انتخابات جديدة )اأن�شار . 2 ا لناجت )2(: الرئي�س اأعلن تنحيه عن ال�شلطة من خالل خطاب الأنه يريد 

الرئي�س(.

الناجت )3(: الرئي�س حاول اأن ي�شتدر عطف ال�شعب وهي جمرد لعبة �شيا�شة )املعار�شة(.. 3

• بعد اأن ح�شرنا تلك النواجت الثالث والتي اأنباأت عنها العالقة العلية املمتدة، البد اأن نت�شاءل: ما هو املنتج اأكرث �سحة؟ هل هو املنتج )1( اأم )2( اأم )3(، ومبعنى 	
اآخر اأي النواجت ال�شابقة ي�شتطيع فعليا اأن يربر ت�شرف الرئي�س بلجوئه اإلى اخلطاب كو�شيلة الإعالن تنحية عن ال�شلطة؟

• للبحث عن الناجت االأكرث �سحة البد من تخ�سي�س العالقات العلية املمتدة والتي حتدد طبيعة العالقة املنتجة للجملة، ولتخ�شي�س تلك العالقة العلية املمتدة 	
البد من البحث عن ظروف اإعالن اخلطاب، فكل جملة لها تف�شريات متعددة، ولكن منها يقرتب من احلقيقة )يتم اختياره(، ومنها ما يبتعد من احلقيقة )يتم 

ا�شتبعاده(.

• لتخ�شي�س العالقة العلية املمتدة، البد من اختبار �سحة جميع النواجت التي تكونت لدينا، فمرحلة تخ�سي�س املعلومات �ست�سفر عن:	

تكامل املعلومات: املعلومات املقرتبة من فكرة املعلومات املتداولة الواقعية. 1

وذلك لعدم ات�ساقها مع �سياق العلية املمتدة يف اجلملة التي يتم . 2  تنافر املعلومات: لعدم ات�شالها بالواقع، وباملعلومات التي جمعها الباحث، 

اختبارها.
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تابع/ العالقة االإنتاجية: ا�ستخراج العالقات االإنتاجية بوا�سطة امل�سند، وامل�سند املتعلق، وامل�سند اإليه

املعلومة اجلديدة يف اجلملة

امل�سند اإليهامل�سند املتعلقامل�سند

املو�شوع العام

اجلملة االأولى

تعتمد فكرة التحليل الربملاين على جتزئة وتفتيت اجلملة املعلوماتية الواحدة، وذلك بالبدء يف حتليل الوحدات ال�سغرية للجملة، الأن معرفة خ�شائ�س االأجزاء 
�شيعيننا على معرفة خ�شائ�س الكل.

وعند جتزئة اجلملة املعلوماتية الواحدة، �شيت�شح لدينا اأق�شام رئي�شية يف اجلملة هي:

امل�سند.. 1
 امل�سند املتعلق.. 2
 امل�سند اإليه.. 3

واإن غياب تلك االأجزاء الثالثة لن ميكننا من بناء عالقة بنيوية وا�شحة، فالبحث يف العالقة التي تربط بني )امل�شند، امل�شند املتعلق، امل�شند اإليه( يوؤدي اإلى ا�ستخراج 
العالقة االإنتاجية للجملة.

مثال على جملة معلوماتية:
“بلغ معدل النمو يف الناجت املحلي عام 2009م حوايل 3 %، ويعد القطاع غري النفطي اأكرب م�شاهم يف الناجت”.
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امل�سند اإليهامل�سند املتعلقامل�سند

مو�سوع: �شيا�شة وزارة االقت�شادويعد القطاع غري النفطي اأكرب م�شاهم يف الناجت.معدل النمو يف الناجت املحلي عام 2009م حوايل 3 %.

هو امل�شند الذي يتم اال�شتناد اإليه يف اجلملة، ويعد 	 
اإلى  ي�شتند  اأن  ي�شح  وال  للجملة  الرئي�شي  الركن 

فعل اآخر، وهو مرتبط بحركة وبفعل ما.

ال ميكن اأن يوجد اإال من خالل امل�سند.	 
وتتحول 	  م�شتقل،  م�شند  اإلى  املتعلق  امل�شند  يتحول  قد   

وكذلك  م�شند،  لي�شبح  اأخـــرى  جملة  يف  خ�شائ�شه 
قد ي�شبح م�شند متعلق  والذي  للم�شند  بالن�شبة  احلال 

يف �شياق جملة اأخرى.

اأو  املو�سوع،  اإليه عن  -يعرب امل�شند 
الظاهرة التي نكتب حولها الدرا�شة 

اأو التقرير البحثي الربملاين.

يرتبط »الدال« دائما بامل�شند	 
اإلــى حقائق 	  حُتيل  عالقات  اإل��ى:  ي�سري  فالدال   

خارجية مرتبطة بامل�سند اإليه )املو�سوع الذي 
ندر�سه( ويعرب الدال عن حركة.

يعد “ الدال” الدعامة الرئي�شية يف اجلملة والتي 	 
اأدت اإلى تطور االألفاظ يف اجلملة حتى و�شلت اإلى 

نهاية �شياقها.
ي�سبق “ الدال “املدلول”	 
“الدال” 	  عن  التعبري  يتم  الو�شفية  الدرا�شات  يف 

عدد  “انخفا�س  فمثال:  النتيجة.  بعالقة 
الوفيات عام 2009م بن�سبة 3  % نتيجة 

لتح�سن م�ستوى اخلدمات الطبية”.

يرتبط » املدلول” ارتباطا رئي�شيا بـ “الدال –امل�شند” 	 
ويتم التعبري عن هذه العالقة من خالل امل�سند املتعلق.

ــغــري الـــعـــالقـــة بــــني الـــــدال 	  ــت ت
واملدلول بتغري مو�شوع الظاهرة 

التي نبحث عنها.
اخـــتـــالف املـــو�ـــشـــوعـــات الــتــي 	 

اختالف  اإلــى  يـــوؤدي  ندر�شها، 
العالقات التحليلية.

ينبع املدلول من امل�شند اإليه	 ينبع الدال من امل�سند اإليه	 
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ا�ستخراج العالقة الإنتاجية

جملة )1(
عالقة داللية اأولى

نو�شح اأركان اجلملة الرئي�شية )امل�شند، امل�شند املتعلق، امل�شند اإليه(.. 1
نبحث عن العالقة الداللية االأولى وهي عالقة بني: الدال واملدلول.. 2

جملة )2(
عالقة داللية ثانية

بعدما اأو�شحنا العالقة الداللية االأولى من حيث اأطرافها الرئي�شية، فاإننا نبداأ بالت�شاوؤل حول: ما هي الداللة التي ميكن 	 
اأن توؤدي اإليها اجلملة االأولى؟

وتلك الداللة تختلف عن فكرة “النتيجة يف الدرا�شات الو�شفية” الأنها قد متتد اإلى اآثار العالقة الداللية.	 
قد نرجع يف حتديد العالقة الداللية االأولى اإلى معلومات داخل �شياق اجلملة، اأو اإلى معلومات خار	 هذا ال�شياق.	 

املتعلق،  امل�سند  )امل�سند،  �سحيحا  ترتيبا  اجلملة  األفاظ  ترتب  على  املرتتبة  الفوائد 
امل�سند اإليه(.

ترتيب االأحداث ترتيبا �سحيحا، اأي معرفة تطور الظاهرة بطريقة �شحيحة ودقيقة.. 1
التعرف اإلى خ�سائ�س املعلومات، مما يوؤدي اإلى التعرف على طبيعة حركة العن�شر يف . 2

اجلملة �شلبا اأو اإيجابا، اأو حركته املعتدلة، مما ي�شهم يف التو�شل اإلى مقرتحات منا�شبة.
حتديد املعلومات املرتبطة مب�سكلة الدرا�سة ارتباطا دقيقا.. 3



183االوراق و الدرا�سات الربملانية

خال�سة مفهومي العالقة البنيوية والعالقة الإنتاجية

اأت�شح لدينا من اجلزء التمهيدي للفكرة التحليلية للجملة املعلوماتية باأن هناك نوعني من العالقات يف اجلملة:

العالقة االإنتاجيةالعالقات البنيوية

• من 	 م�شتوحاة  الربملاين  االقــرتاب  وفق  البنيوية  العالقات 
)علوم  نظريات  اإحــدى  باالأ�شا�س  وهــي  البنيوية  النظرية 

اللغة(.
• تقوم العالقة البنيوية على مرحلتني اأ�شا�شيتني:	

الك�شف عن احلدث، وعن عالقته باإرادة احلدث من خالل . 1
ما يطلق عليه )العالقة العلية القا�سرة(.

عن . 2 تنتج  اأن  املفرت�س  من  وهي  املمتدة  العلية  العالقة 
العالقة العلية االأولى.

• نق�س 	 وجود  ك�شف عن  التحليلي  التمهيدي  االإطــار  اإن هذا 
بني االألفاظ يف اجلملة الواحدة حيث اأن العالقة البنيوية 
عجزت على اأن تقدم لنا اإطار التحليلي ميكن االعتماد 
عليه يف درا�شة امل�شكالت االجتماعية داخل الربملان ومن هنا 
جاءت املدر�شة الثانية وهي مدر�سة العالقات االإنتاجية.

• داخل 	 يف  باالإنتاجية  االإنتاجية”  العالقات  »مدر�شة  تهتم 
اجلملة الربملانية.

• على 	 تعتمد  اأن  االإنتاجية ميكن  باأن هذه  ترى  املدر�شة  فهذه 
معيار رئي�شي من خالل العالقة بني الدال واملدلول.

y  مرتبطة خارجية  حقائق  اإلـــى  ي�شري  الـــذي  هــو  ال����دال: 
باحلدث.

y .املدلول: ي�شري اإلى ما يقع عليه فعل الدال
• بني 	 العالقة  يف  جديد  تف�سري  املدر�شة  هــذه  لنا  قدمت 

)الدال واملدلول( اختلفت به عن املناهج واملدار�س الو�شفية 
الربملانية من حيث االعتماد على فكرة امل�سند وامل�سند اإليه 
االإطار  هذا  ويف  اللغة(  علوم  من  اأي�شا  امل�شتوحى   ( املتعلق  وامل�سند 
املتعلق(  وامل�سند  و)املدلول  وامل�سند(،  )ال��دال  بني  ربطت 

وكالهما ينبعان من امل�شند اإليه.
• اإن تعاقب اجلمل يف الفكرة التحليلية يعتمد ب�شفة اأ�شا�شية 	

على عالقة دالية ثانية تكون نتيجة للعالقة الدالية االأولى.

3. مفهوم االت�ساق واالن�سجام للفكرة املعلوماتية “الربملانية”:
• تعرفنا فيما �شبق اإلى نوعني رئي�شني من اأنواع العالقات بني األفاظ اجلملة الربملانية وهما العالقة البنيوية، والعالقة االإنتاجية. و�شنتعرف فيما يلي على نوع ثالث من 	

اأنواع العالقات وهو “عالقة ال�سكل اللفظي للجملة الربملانية مع التوا�سل”.

•     واإن حتديد تلك العالقات الثالث يوؤدي اإلى اإخبار واإبالغ ع�شو الربملان بامل�شكلة بطريقة �شحيحة وذلك بتقدمي الدليل الكامل على وجود امل�شكلة وت�شخي�شها 	
وعالجها لالقرتاب من حقيقة هذه امل�شكلة.
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عالقة ال�سكل اللفظي للجملة 
الربملانية مع التوا�سل

العالقة االإنتاجية العالقة البنيوية

• ما هو املعيار الذي يحدد ويحكم 	
على �شحة الفقرة، واإذا ما كانت 
ن�شتطيع  وهل  ؟  ناق�شة  اأم  كاملة 
اجلملة  ــت  ــان ك مـــا  اإذا  ــد  حتــدي
حد  يف  وم�شتكفية  وكافية  كاملة 
الكتابة  يف  ننتقل  بحيث  ذاتــهــا، 
من اجلملة )1( اإلى اجلملة )2( 

ومن ثم )3(؟
ال�شكل  عــالقــة  لــنــا  ــقــدم  ت  
الربملانية  للجملة  اللفظي 
مع التوا�شل مدخال لالإجابة 

عن االأ�شئلة ال�شابقة.
• اللفظي 	 ال�شكل  عالقة  فهم  اإن   

التوا�شل  مــع  الربملانية  للجملة 
معرفة  عــلــى  ــاحــث  ــب ال يــ�ــشــاعــد 
اجلملة  يف  اال�شتيفاء  توفر  مدى 
يــتــعــامــل معها  ــي  ــت ال الــربملــانــيــة 
كتابته  يف  الباحث  ينتقل  بحيث 
اإلى  من اجلملة من اجلملة )1( 
التقرير  يف  جديدة  اأخــرى  جملة 
بحيث  يعدها،  التي  الدرا�شة  اأو 
ــة انــتــقــاال  ــعــالق تــ�ــشــمــن هــــذه ال
�شحيحا من جملة اإلى اأخرى، اأو 

من فقرة اإلى اأخرى

• مت 	 التي  النتائج  �شحة  اختبار  اإلى  يــوؤدي  مبا  املمتدة  العلية  للعالقة  تخ�شي�س  هي 
التو�شل اإليها .

• تعتمد العالقة االإنتاجية على فكرة الدال واملدلول .	
• يتم 	 واال�شتداليل  اال�شتنباطي  كاملنهج  الو�شفية  واالأوراق  الدرا�شات  مناهج  ففي 

اإ�شافة  اأو  �شكلها  تغيري  الباحث  ي�شتطيع  وال  ذاتها  بحد  اخلام  املعلومة  مع  التعامل 
عنا�شر حتليل جديدة على املعلومات اخلام املتوفرة لديه.

• فكرة 	 اإط���ار  يف  يت�سح  التحليل  ف��ك��رة  ع��ن  التعبري  كــان  الو�شفية  املناهج  يف 
التحليل،  فكرة  تطوير  يف  املعلومات  توظيف  جــداول  �شاعدت  ولقد  “النتيجة”، 

كالتايل:
y  اجلدول التمهيدي: يعتمد على اال�شتقاق ال�شروري )ال�شبب والنتيجة( واال�شتقاق

الفرعي )عالقة مكملة اأو الحقة لفكرة ال�شبب والنتيجة(.
y  على باالعتماد  تت�شكل  والتي  املعلوماتية  الكتل  تكوين  يعتمد على  الليفي:  اجلدول 

“بيان املعلومات والرتتيب االأويل للمعلومات” ويبدو غياب فكرة التحليل يف اجلدول 
اختالف  على  البع�س  بع�شها  مع  املعلومات  بتقريب  فقط  قــام  فالباحث  الليفي، 

م�شادرها.
y  ،اجلدول الرتكيبي: يعتمد على حتديد خ�شائ�س املعلومات كاملحورية، واملو�شولة

واملمتدة، ويربز يف اجلدول الرتكيبي املعامل االأولى لفكرة التحليل، بتو�شيحه 
لنوع من العالقات االإنتاجية التي �شتقوم بني املعلومات وبع�شها.

حُتول  اأن  الذي ميكن  االإنتا	  اأو  االإ�شافة  ما هي  ال�شوؤال:  فالباحث يطرح هذا 
به املعلومة اخلام معلومة م�شتخدمة ومنتجة. وما هي االإ�شافات التي ميكن اأن 
ي�شيفها الباحث اإلى املعلومة اخلام ويحولها من جمرد معلومة خام اإلى معلومة 
منتجة وميكن ا�شتخدامها واال�شتفادة منعا يف التحليل، وذلك لتكوين عالقات 
اإنتاجية بني املعلومات خمتلفة يف خ�سائ�سها عن املعلومات اخلام االأولية.

• اعتمدت على مقومني هما:	
ال���ع���الق���ة ال��ب��ن��ي��وي��ة . 1

تتمثل  والــتــي  االأول�����ى: 
اإرادة   + احلـــــدث  يف 

احلدث.
فــاحلــدث ميــثــل املــقــوم 
الذي  الرئي�شي  واملحور 
يــعــتــمــد عــلــيــه يف بــنــاء 

اجلملة.
اإرادة احلــدث: هي  اأما 

التي حترك احلدث.
ال���ع���الق���ة ال��ب��ن��ي��وي��ة . 2

علية  عــالقــة  الثانية: 
ممتدة.
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عالقة ال�سكل اللفظي مع التوا�سل:

• وحدة التحليل ال�شغرية يف عالقة ال�شكل اللفظي تعتمد على الكلمة باعتبارها معيار التحليل الرئي�شي يف الدرا�شات 	

الربملانية الأن جتميع الكلمات هو الذي يوؤدي اإلى تكوين اجلملة )كلمة +كلمة + كلمة = جملة(.

• تقوم اخلا�شية الثالثة يف الفكرة التحليلية للجملة، على اأن اأي حتليل البد اأن يبداأ من الوحدة االأ�شغر، والتي تعتمد 	

على الكلمة، وحتى يتحقق للكلمة معنى حمدد داخل اجلملة الربملانية، فاإنها البد اأن حتمل خا�شية ال�شكل اللفظي مع 

التوا�شل ونق�شد بال�شكل اللفظي خ�شائ�س الكلمة التي مت االتفاق عليها بني الب�شر، وجتميع الكلمات هو الذي يوؤدي 

اإلى تكوين اجلملة.

• هناك تفاوت يف موقع الكلمة وقيمتها داخل اجلملة الربملانية الواحدة، فالكلمات لي�شت على قدر واحد من الت�شاوي 	

والت�شابه. وتبعا لذلك فاإن خا�شية ال�شكل اللفظي للجملة الربملانية ت�شنف الكلمة اإلى ثالثة اأنواع اأو اأ�شكال )م�ستقلة، 

وظيفية، مقيدة بالواقع(.

موقع الكلمة يف اللغة

وظيفية لــفــظــة  م�شتقلة بالواقعلفظة  مقيدة  لفظة 
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)1( اللفظة امل�ستقلة

اللفظة امل�ستقلة هي: ذلك النوع من الكلمات الذي يعتمد على نف�سه، ويحدد 
اأخرى ت�ساعده  اأو كلمات  اإلى اال�ستعانة مبعاين  خا�سيته بنف�سه دون احلاجة 
التحليلية  العالقة  تبني  اأن  ميكنها  امل�ستقلة  فاللفظة  غر�سه،  حتقيق  على 

للفكرة الربملانية من خالل التوا�سل مع املعلومات االأخرى.

• مثال على اللفظة امل�شتقلة: كلمة “اأم�س” اأو “البارحة” هل يتغري معناها بتغري مو�شعها من مكان اإلى اآخر يف اجلملة؟ االإجابة ال، فهي ت�شتخدم دائما بنف�س املعنى 	
ويف اأي جملة يتم كتابتها.

وطاملا اأن معناها ال يتغري بتغري مو�شعها من الكلمة، كما اأنها ال حتتا	 اإلى كلمة اأخرى تدعمها لكي تو�شح معناها، فمعناها وا�شح وحمدد فهي اإذًا لفظة 
م�شتقلة بذاتها.

• قد ترتبط اللفظة امل�شتقلة برقم، مثل �سنة 2009م، وقد تكون لفظة مثل “االأ�سهر الثالثة القادمة”.	

• على الباحث عند كتابته لالألفاظ امل�شتقلة اأن يبتعد عن االألفاظ التي حتمل دالالت تاأكيدية، ومن اأمثلتها كلمتي “مما ال�شك فيه، وحقا”. فالباحث ي�شتخدم االألفاظ 	
امل�شتقلة التي حتمل معاين وبيانات تو�شيحية.

• على الرغم من اأهمية اللفظة امل�شتقلة الأنها ت�شكل “بيان اأو تعبري تو�شيحي” عن واقع معني، ولكن على الباحث اأن يكون حذرا فلي�س كل “بيان تو�شيحي” يحتاجه 	
الباحث لبناء الفكرة التحليلية يف اجلملة، فنحن بحاجة اإلى ا�شتخدام اللفظة امل�شتقلة ولكن بالقدر الذي ال يحمل اأي دالالت تاأكيدية، بل يجب اأن حتمل اللفظة 

امل�شتقلة معاين وبيانات تو�شيحية، فالباحث وقبل كتابته الأي لفظة م�شتقلة البد اأن ي�شاأل عن: الداللة التي �شيحملها )اللفظ امل�شتقل( ذو البيان التو�شيحي؟

مثال: “و�شعت وزارة االأ�شغال خطة للتوطني عام 2008م، ومت تطوير اخلطة عام 2009م”

الحظ باأن عام 2008م وعام 2009م هما لفظتني م�شتقلتني، ولكن عند قراءة اجلملة على الباحث اأن ال يكتفي مبجرد مالحظة اللفظ امل�شتقل، واإمنا عليه البحث عن 
الداللة والبيانات التو�شيحية التي يحملها ذلك اللفظ، بحيث تتحول تلك الفقرة ومبا حتتويه من لفظتني م�شتقلتني اإلى معلومة منتجة ولي�س كمعلومة خام اأولية.

وعلى الباحث اأن يحدد اأي ال�شنتني االأكرث اأهمية، وعلى اأي لفظة م�شتقلة �شيعتمد يف كتابة فكرته التحليلية؟
 فاإذا ما اختار الباحث اأن تكون �سنة 2008م هي اللفظة التي �شيعتمد عليها، البد اأن يت�شاءل عن داللة و�شع اخلطة عام 2008 م بالتحديد؟ وما الذي تريد الوزارة 

الو�شول اإليه من و�شع خطة التوطني؟ واإن غر�س تلك االأ�شئلة هو تطوير املعلومة اخلام االأولية اإلى معلومة منتجة.
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وتبعا له يقوم الباحث بالبحث عن معلومات اأخرى م�شتمدة من الواقع فتكون اإحدى االإجابات املمكنة: مت و�شع اخلطة عام 2008 م لتحقيق معدالت توطني بن�شبة 
40 % ومن ثم ينتقل اإلى اللفظة امل�شتقلة الثانية واملتعلقة بتطوير اخلطة عام 2009 م، وعلى الباحث اأن يت�شاءل عن ال�شبب احلقيقي لتطوير اخلطة يف عام 2009 م 

بالتحديد؟ وملاذا مل تكتفي الوزارة بخطة عام 2008م؟ واإمنا قامت بتطويرها عام 2009م؟ فاللفظة امل�شتقلة هنا بدت وكاأنها داللة تو�شيحية ملعلومة اأخرى؟

وباال�شتناد اإلى ذلك يقوم الباحث بطرح ال�شوؤال التايل: اإلى ماذا اأدت اللفظة امل�ستقلة – عام 2008م- من نتائج على اأر�س الواقع؟

% بني   20 بــ  2009م كانت نتيجة لربوز فجوة تقدر  اأن تطوير اخلطة عام  الباحث  اأخرى، وقد يت�شح لدى  الباحث بالبحث عن بيانات ومعلومات   وتبعا له يقوم 
امل�شتهدف من ن�شب التوطني وبني املتحقق الفعلي من اخلطة، وهنا ال يكتفي الباحث بوجود هذه الفجوة، واإمنا عليه اأن يبحث عن االإ�شكاليات التي حالت دون حتقيق الن�شبة 

امل�شتهدفة من التوطني ومن ثم اقرتاح حلول ملعاجلة هذه االإ�شكاليات.

اإنتا	 معلومات مل تكن وا�شحة يف الفقرة االأولى مبعلوماتها اخلام،  الحظ باأن اتباع الباحث للطريقة ال�شابقة يف التفكري عند تعامله مع االألفاظ امل�شتقلة اأدى اإلى 
فالباحث تعامل مع اللفظة امل�شتقلة عام 2008م باعتبارها “م�شدرا” ملعلومة اأخرى، اإذا فاللفظة امل�ستقلة ميكنها اأن تبني العالقة التحليلية للفكرة الربملانية 

من خالل التوا�سل مع املعلومات االأخرى.
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2 اللفظة الوظيفية

اللفظة الوظيفية هي: تلك اللفظة التي يتم االعتماد عليها يف بناء اجلملة، 
والتي توؤدي غر�سا يف اجلملة )وظيفة حمددة( وهذه الوظيفة تختلف ح�سب 

ال�سياق الذي وُجدت فيه.

تتفاوت اأهمية الوظيفة للفظة تبعا اإلى:

اأهمية الن�سبية للكلمة يف اإطار ما توؤديه من وظيفة داخل اجلملة.أ. 

 ترتيب العالقات الوظيفية داخل اجلملة الواحدة، ينتج عنه تكامل االأداء الوظيفي للجملة الربملانية مبا يحقق اأداء الغر�س وحتقيق الهدف من ب. 
هذه اجلملة.

 وعلى هذا االأ�شا�س فاإن ما ينتجه البناء االأويل للعالقات الوظيفية يحدد عالقة احتيا	 الكلمة اإلى الكلمة االأخرى يف االإطار الوظيفي، وهذا ميثل البداية 
االأولى ملفهوم ومناهج التحليل الربملاين.

خ�سائ�س العالقات الوظيفية داخل اجلملة:

ترتيب اأولويات الوظيفة داخل العبارة، فقد تظهر عدة عالقات وظيفية داخل اجلملة، مما ي�شتلزم ترتيبها مثل عالقة وظيفية )1(، عالقة وظيفية )2( عالقة أ. 
وظيفية )3( .....الخ، وذلك للخرو	 بعالقات حتليلية توؤدي الغر�س من كتابة العبارة.

تكامل الدور: يوؤدي اإلى بناء عالقات وظيفية تخدم على عالقات وظيفية اأخرى داخل اجلملة.ب. 

 االأداء الوظيفي: العالقات التي تربط بني اللفظة الوظيفية الواحدة وبقية االألفاظ الوظيفية االأخرى.	. 

مثال على اللفظة الوظيفية:
- جملة )1( اأحمد جاء اإلى املدر�سة.	
- جملة )2( جاء اأحمد اإلى املدر�سة.	
- جملة )3( اإلى املدر�سة جاء اأحمد.	

• يرى اأفالطون باأن اأي لفظ ن�شتخدمه وننطقه يعرب عن معنى يف الواقع، وكل لفظ يكون له معنى البد واأن يكون له خ�شائ�س معينة، مثل لفظ )املدر�شة(: فهي لفظ له 	
خ�شائ�س اتفق النا�س على الفهم امل�شرتك لها، فهي مكان يتعلم فيه الطلبة علوما خمتلفة وب�شكل يومي.
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• والأن هناك خ�شائ�س متعددة للمكان، فاإنه ميكن تلخي�شها واختزالها يف لفظ واحد م�شرتك للتعبري عن جميع خ�شائ�س املكان. فالب�شر عندما كانوا يتعاملون مع 	
خ�شائ�س ال�شيء للتعبري عنه، اأدى ذلك اإلى اإطالة الكالم، كاأن نقول “باأن املدر�شة هي املكان الذي يتلقى فيه الطلبة العلوم، ويذهبون اإليه يوميا” بدال من اأن نختزل 

ومن هنا ظهر علم الداللة كاإحدى علوم اللغة. هذه اخل�شائ�س يف لفظ “ املدر�شة”، 

• ولكن الحظ على الرغم من ا�شرتاك “املدر�شة” بخ�شائ�س م�شرتكة، ولكنها توؤدي وظائف متعددة تبعا لرتتيب موقعها يف اجلملة.	

• اإذًا يف كل جملة هناك عالقات وظيفية بني الكلمات وبع�سها، واإن تكامل هذه العالقات الوظيفية هو الذي يوؤدي اإلى اإنتاج معنى اجلملة.	

• هي على ذات قدر مت�شاوي من االأهمية والدور الذي توؤديه يف اجلمل 	 “مدر�شة”  يف اجلمل الثالث ال�شابقة توؤدي نف�س الغر�س؟ وهل لفظة  “مدر�شة”  هل لفظة 
الثالث؟ اجلواب ال، فهناك لفظة اأعلى عن لفظة اأخرى تبعا للوظيفة يف اجلملة والن�ساط الذي توؤديه اللفظة -املدر�سة - يف اجلملة.

o  ففي اجلملة االأولى “جاء اأحمد اإلى املدر�سة” فاإن الوظيفة االأولى هنا هي املجيء اإلى املدر�شة، وهي اأعلى من وظيفة لفظ “اأحمد” الأن هناك العديد من الطلبة
غري اأحمد �شيجيئون اإلى املدر�شة، وبالتايل فاإن “اأحمد” غري مهم ب�شخ�شه، واإمنا االأهم هنا هو فعل املجيء اإلى املدر�شة.

• اأما يف اجلملة الثانية “جاء اأحمد اإلى املدر�سة” فاإن املهم اأحمد.	

• اأما اجلملة الثالثة “اإلى املدر�سة جاء اأحمد” فال تعرب عن ترتيب منطقي وا�شح.	

كيف مت حتديد وظيفة لفظ املدر�سة باأنها اللفظة الوظيفية؟ يتم ذلك 
اأي  التي حتدد  اأهمية، وهي  الوظيفة االأكرث  اأداء  اأ�شفر عنه  اإلى ما  ا�شتنادا 
العالقات الوظيفية اأكرث اأهمية، فهناك م�شتويات متدرجة من اأهمية العالقات 
ثانية، وعالقة وظيفية  اأولى، وعالقة وظيفية  الوظيفية، فهناك عالقة وظيفية 

ثالثة، وذلك يف اجلملة متعددة الوظائف.

اخلال�سة:

• ترتيب العالقات الوظيفية ال يرتبط دائما برتتيب االألفاظ داخل اجلملة، فالبد من النظر اإلى العالقة العلية املمتدة” والتي توؤدي اإلى ن�شوء عالقات وظيفية 	
ثانية وثالثة.

• فكرة التخ�سي�س الوظيفي هي التي تعرب عن بداية انطالق اجلملة.	

• اختالل العالقات الوظيفية داخل اجلملة يوؤثر على اأداء اللفظ لوظيفته – وذلك على الرغم من اأن اللفظ ال يزال حمتفظا بخ�شائ�شه، فلفظة “مدر�شة “ تغريت 	
وظيفتها يف اجلمل الثالث يف حني اأنها ظلت حمتفظة بخ�شائ�شها بو�شفها مكان للدرا�شة.
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االإ�سارة الوظيفية للفظ:

• اللفظ ال يوؤدي وظيفته داخل اأي جملة بحثية برملانية، اإال اإذا كان مرتبطا باإ�شارة وظيفية من األفاظ وظيفية اأخرى )عالقة التكامل الوظيفي داخل العبارة الربملانية(.	

• ولكن كيف ن�شتطيع حتديد مفهوم االإ�شارة اللفظية؟ يحدد هذا املفهوم عالقة االحتيا	 بني الكلمة والكلمة االأخرى.	

• االإ�سارة الوظيفية = توا�شل بني كلمة واأخرى، فهناك ثالث عالقات داخل اجلملة اأي جملة، وهي مرتبطة بعالقة اإ�شارة وظيفية، ولكي نحكم على �شحتها البد من 	
وجود معيار التكامل يف اأداء االإ�شارات الوظيفية.

• ما الذي يدل الباحث على اأن اجلملة يتوفر فيها االإ�سارة الوظيفية؟	

y .العالقة الوظيفية االأكرث اأهمية يف اأي جملة ال ت�شتطيع اأن توؤدي عملها مبعزل عن وظائف اأخرى، وال ميكن اأن تتم مبعزل عن الوظائف االأخرى

y  الوظيفية االأكرث اأهمية يف اجلملة ترتبط بعالقات اأداء مع وظائف االألفاظ يف داخل اجلملة مما يوؤدي اإلى تكامل االأداء بني الوظيفة االأولى والثانية – هناك 
ان�شهار بني االألفاظ ي�شعب من خالله اإبعاد االألفاظ عن بع�شها البع�س.

y )يف الوظيفة الثانية والثالثة اأو اجلملة متعددة الوظائف، ما هو الدور الذي توؤديه للوظيفة االأولى؟ )فكرة الدور وهو الغر�س من كتابة الفقرة الربملانية
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3 اللفظة املقيدة للواقع

تربز م�شاألة “ا�ستخدام معنى اللفظ ومطابقته للواقع” يف اللغة العربية نظرا لتعدد معاين اللفظ الواحد، وعليه فاإن على الباحث اأن يدرك املعنى احلقيقي لكل 
لفظة يكتبها، بحيث تتطابق مع الواقع، ومن هنا ن�شاأ علم الداللة يف اللغة العربية والذي يركز على مطابقة اللفظ ملعناه يف اأر�س الواقع.

اإن اإحدى امل�شاكل التي تواجه علوم الدرا�شات الربملانية تكمن يف فكرة االإمربيقية يف التحليل )التحديد واال�شتلزام( فالباحث ال ي�شتطيع كتابة اأي فقرة يف تقريره اإال 
اإذا كانت لهذه الفقرة دالة ذات معنى، كما اأن كل لفظ ي�شتخدمه الباحث ال البد واأن يكون ذا لزومية حمددة اأدت اإلى ا�شتخدام واختيار الباحث للفٍظ ما دون غريه من 
االألفاظ، وذلك يرجع اإلى اأن التحليل يف الدرا�شات الربملانية لي�س غر�س بحد ذاته ي�شعى الباحث لتحقيقه، كما اأن التحليل لي�س اأداة للتفكري فح�شب، واإمنا يتم اللجوء 

اإلى التحليل لالقرتاب من حقيقة امل�شكلة التي يدر�شها الربملان، للو�شول اإلى حلول مالئمة لها، ولي�س ملجرد اإثارة هذه امل�شاكل.

وتبعا له البد للباحث اأن يختار االألفاظ املقيدة بالواقع يف كتاباته، ولتحديد هذه اللفظة فاإن على الباحث اأن مير باملراحل الثالث التالية:

فكرة الواقع. 1
احُلكم. 2
التعبري االدراكي. 3

مثال :

- جملة )1( “حققت الزراعة تقدما ملحوظا، حيث زاد االإنتا	 عام 2009م بن�شبة 14 % مقارنة بعام 2008م، وهذا موؤ�شر على جناح اخلطة اال�شرتاتيجية 	
يف قطاع الزراعة، مما �شيعطي الدولة ميزة يف تنوع م�شادر الدخل القومي”

-  جملة )2( “ لقد جنحت اخلطة ال�سرتاتيجية للحكومة يف القطاع الزراعي، حيث زاد االإنتا	 عام 2009م بن�شبة  14 % مقارنة بعام 2008م، 	
مما �شيعطي الدولة ميزة يف تنوع م�شادر الدخل القومي”

الحظ :

يف اجلملة )1( بداأ الباحث جملته بلغة واقعية - للخرو	 بفكرة احلكم )والذي يتم فيه احلكم على �شحة الفكرة من الواقع( ومن ثم االنتقال اإلى التعبري االإدراكي 
)القناعة( .

• فالباحث عندما بداأ اجلملة ب” حققت الزراعة تقدما ملحوظا، حيث زاد االإنتا	 عام 2009م بن�شبة  14 % مقارنة بعام 2008م” كان ي�شتند اإلى واقع 	
فعلي، فتبعا لالإح�شائيات الزراعية كان هناك زيادة فعلية يف املحا�شيل الزراعية كاحلبوب، وبناًء على هذا الواقع فاإن الباحث حكم على اأن هذه الزيادة هي موؤ�شر 
على جناح اخلطة اال�شرتاتيجية يف قطاع الزراعة، وعليه فقد انتقل الباحث اإلى املرحلة االأخرية وهي التعبري االإدراكي والتي عرب عنها الباحث يف “اأن زيادة االإنتا	 
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الزراعي �شيعطي الدولة ميزة يف تنوع م�شادر الدخل” ونالحظ باأن اإحدى ميزات التعبري االإدراكي هو تفكري الباحث خار	 نطاق الظاهرة التي يدر�شها، وذلك 
بالبحث عن �شلة الظاهرة التي يدر�شها - وهي الزراعة – مع ظاهرة اأو مو�شوع اقت�شادي اآخر وهو” م�شادر الدخل القومي”.

• يف اجلملة )2( الباحث قدم احلكم على الواقع، ومن ثم انتقل اإلى التعبري االإدراكي، فالباحث حكم اأوال على “جناح اخلطة اال�شرتاتيجية يف القطاع الزراعي” ومن 	
ثم اعتمد على الواقع الزراعي للتدليل على هذا النجاح، حيث زاد االإنتا	 الزراعي بن�شبة  14 %.

• ولكن هل تت�سابه اجلملة )1( مع اجلملة )2(؟	

- االإجابة : ال

 فالباحث يف اجلملة الثانية عندما قدم احلكم على الواقع وانتهى اإلى التعبري االإدراكي، قد وقع يف خطاأ بحثي يوؤدي اإلى عدم احليادية العلمية وتقنني التفكري البحثي، 
ملا �شريتبه من تف�شري خاطئ للم�شكلة، وحتديد درجات خطورتها، وو�شع حلول غري منا�شبة لها.

وذلك مبجمله يوؤدي اإلى االبتعاد عن احلقيقة التي تبتغيها الدرا�شات الربملانية، فعلى الباحث االنتقال من الواقع لالنتهاء اإلى احلكم احليادي، الأن لغة الواقع تعطي 
موؤ�شرا على احلكم.

فالباحث عندما انطلق يف جملته من حكم م�سبق، فاإنه �شيعمل جاهدا على التدليل على �شحة حكمه، وال�شعي الإثبات ذلك احلكم، ويف �شبيل ذلك �شينتقي الباحث 
معلوماته بحيث ي�شتبعد املعلومات التي ال تثبت �شحة احلكم وال تتوافق مع احلكم الذي اأطلقه “جناح اخلطة اال�شرتاتيجية يف القطاع الزراعي” ومن اأمثلة تلك املعلومات 
التي �شي�شتبعدها الباحث تلك املعلومات التي ت�شري اإلى وجود اإ�شكاليات تواجه القطاع الزراعي كم�شكالت الت�شنيع الزراعي، اأو الت�شدير الزراعي، الأنها ال توؤيد احلكم 

بنجاح اخلطة اال�شرتاتيجية.

ولتاليف تلك االإ�شكاليات ال�شابق ذكرها، فاإنه ميكن للباحث اأن يكتب اجلملة كالتايل “حققت الزراعة تقدما ملحوظا، حيث زاد االإنتا	 عام 2009م بن�شبة  
14 % مقارنة بعام 2008م، وهذا موؤ�شر على جناح اخلطة اال�شرتاتيجية يف قطاع الزراعة، اإال اأن هناك جمموعة من االإ�شكاليات التي تواجه القطاع الزراعي كالت�شدير 

والت�شنيع الزراعي”

اخلرو	  يتم  الواقع  ومن خالل  املجتمع،  الأحوال  �شادقة  �شورة  تعطي  والتي  وتطابقه،  الواقع  تعك�س حقيقة  التي  باملعلومات  دائما  الواقع مرتبطة  لغة  اإذًا 
االألفاظ  عن  يبتعد  اأن  فعليه  احلكم،  عن  تعرب  التي  االألفاظ  اختيار  عن  حذرا  يكون  اأن  الباحث  وعلى  الواقع(،  على  حتكم  )ولي�س  اأحكام  وجود  على  تعني  مبوؤ�شرات 
التقريرية مثل: “مما ال�شك فيه، مما الريب فيه” وبعد اأن يعرب الباحث عن احلكم باألفاظ تقديرية فاإنه يتو�شل اإلى التعبري االدراكي، والذي يوؤدي اإلى العمق البحثي 
،وذلك من خالل ربط الظاهرة التي يدر�شها الباحث مع ظواهر اأخرى،مما �شيوؤدي اإلى خرو	 الباحث عن النطاق ال�شيق للظاهرة التي يدر�شها، والبحث يف عالقاتها مع 
بقية الظواهر املجتمعية، بحيث يتم التعامل مع مو�شوع الظاهرة التي يدر�شها الباحث )املتغري امل�شتقل( بو�شفها متغري تابع يف ظاهرة اأخرى اأ�شمل واأعم.هل الواقع 
هو الذي يحدد وقائع امل�سكلة؟ اأم اأن وقائع امل�سكلة تتفاعل اإلى احلد الذي يغري الواقع؟ فمثال ما الذي اأدى اإلى اأن تكون هناك م�شاكل يف التعليم؟ هل الواقع هو 

الذي اأدى اإلى امل�شاكل؟ اأم اأن املناهج هي التي �شنعت م�شاكل يف الواقع؟ اأم اأن املناهج هي باالأ�شا�س �شعبة؟

• اإن اأي م�سكلة حتدث البد اأن يكون لديها معلومات بيئية مرتبطة بها، وهي التي تعطي اجلملة الربملانية االأفكار وهي )املبني عليه، املبني، والتتمة(	

• املعلومة البيئية للم�شكلة = املبني عليه، املبني، التتمة )التف�شيالت اال�شتكمال (.	
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مثال: مو�سوع »تطوير املناهج التعليمية”

املبنياملبني عليه
التتمة

تطويراملناهج التعليمية
• املبني عليه هو: االأ�شا�س الذي ت�شتند وُتبنى عليه 	

املعلومات  م��ن  عليه  املبني  وينطلق  الــدرا�ــشــة، 
البيئية.

• املبني عليه دائما ما يكون املبتداأ اأو الفعل.	
•  يت�شح املبنى عليه يف تف�سري امل�سكلة من خالل 	

العالقة بني املتغريات التابعة يف الدرا�شة واملتغري 
املتغريات  عالقة  وكذلك  الدرا�شة،  يف  امل�شتقل 

التابعة مع بع�شها البع�س.
• يدر�شها 	 م�شكلة  اأي  يف  عليه  املبني  حتديد  ميكن 

الربملان باال�شتناد اإلى العنا�شر التالية:
التعويل أ-  الذي ميكن  االأ�شا�س  هو  عليه  املبني 

عليه يف حل امل�سكلة حمل الدرا�سة.
كل ب-  يف  حمورية  معلومة  ميثل  عليه  املبني 

االأحداث يتاأثر ويوؤثر
البيئية ت-  املعلومات  خالل  من  اختياره  يتم 

التي متثل واقعا ملعطى امل�شكلة.
املبنى عليه يف حالة حتديده واعتماده ب�شكل ث- 

بناء خطط تدريجية  اإلى  �شحيح، �شيوؤدي 
حلل امل�شكلة وفق معطيات تدريجية.

• التي 	 هي  التعليمية  املناهج  الأن  املبني،  التطوير«   « يعد 
�شنبني عليها التطوير.

•  املبني دائما ما يكون اخلرب، اأو الفاعل	
• االأح�����داث، 	 ي��ح��رك  الـــذي  العن�شر  هــو  دائــمــا  املبني 

من حل  املراد  املبتغى  اإلى  الو�شول  من خالله  ون�شتطيع 
امل�شكلة.

• يت�شح املبني يف مرحلة التنبوؤ بامل�شكلة البحثية –درجات 	
اخلطورة للم�شكلة – وكذلك يف مرحلة ال�سبط –حلول 

امل�شكلة -
• كل زيادة يف املبني توؤدي اإلى زيادة يف املعنى.	
• اأدوات 	 زيــادة  خــالل  من  الفهم  يف  زيــادة  املبني  يحقق 

التحليل والدرا�شة، مبا ميكن الباحث من تف�شري امل�شكلة 
قادرة على  اأدوات حل  يرتب  وهو  و�شبطها،  بها  والتنبواأ 

حل امل�شكلة.
باملراحل  ميــر  اأن  عليه  “املبني”  ل  الباحث  حتديد  -بعد 

املتدرجة التالية من الدرا�شة:
تعريف املبني: ماذا اأريد من املبني؟ ماذا اأريد من أ- 

تطوير املناهج التعليمية ؟
التي يجب ب-  العنا�شر  اأي  املبنى:  حتديد خ�سائ�س 

عدد  مثل  املــطــورة  التعليمية  املناهج  يف  تتوفر  اأن 
البيئة  املعلمني،  مــوؤهــالت  التدري�شية،  ال�شاعات 

التقنية.
 حتديد عوائق املبنى: ما هي العوائق التي تواجه ت- 

• اأو 	 االألفاظ  من  النوع  ذلك  هي:  التتمة 
الكلمات التي يق�شد بها ا�ستكمال بناء 
اال�شتكمال  وهــذا  الربملانية،  اجلملة 
)الفعل  عليه  املبني  من  اأ�شا�شا  ينطلق 
اأو اخلرب(،  اأو املبتداأ( واملبني )الفاعل 
باملبني  وثيق  ارتباط  ذات  فالتتمة  اإذن 

عليه واملبني.
• واختيار 	 حتديد  يف  الربملانية  املعايري 

الــربملــانــيــة  للجملة  املــنــا�ــشــبــة  الــتــتــمــة 
التحليلية هي:

اإذا أ-  عليه  املبني  على  التتمة  تعتمد 
حتديد  تدور حول  اجلملة  كانت  ما 
اأو  تف�سريها،  اأو  امل�سكلة  ماهية 
اأو حتديد  اأ�سبابها،  على  الرتكيز 

خياراتها
ما ب-  اإذا  املبني،  على  تعتمد  التتمة 

عن:  اجلملة  يف  احلديث  حمور  كان 
اخلطر  طبيعة  حتديد  اأو  النتائج، 
اإلى  اجلملة  تهدف  اأن  اأو  )التنبوؤ(، 

الو�شول اإلى معطيات جديدة.
عليه 	-  املبني  من  بكل  التتمة  ترتبط 

واملبني، وذلك عند كتابة التو�شيات 
اأو املقرتحات.
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املبنياملبني عليه
التتمة

تطويراملناهج التعليمية
عدد ث-  مثل  املــطــورة  التعليمية  املناهج  يف  تتوفر  اأن 

البيئة  املعلمني،  مــوؤهــالت  التدري�شية،  ال�شاعات 
التقنية.

 حتديد عوائق املبنى: ما هي العوائق التي تواجه 	- 
التطوير؟ كامليزانية، ونق�س الكادر التعليمي.

متطلبات ح-  على  للتعرف  املبني:  متطلبات  تو�سيح 
املبنى – متطلبات تطوير املناهج- على الباحث اأن 
ونتائج  املبنى  وعوائق  املبنى،  خ�شائ�س  بني  يقارن 
متطلبات  على  التعرف  اإلــى  �شتوؤدي  املقارنة  تلك 

املبني.

• اإن اإحدى امل�شاكل الرئي�شية التي تواجه 	
اختيار  هــو  اجلملة  كتابة  يف  الــبــاحــث 
م�شارها  ــد  وحتــدي املــنــا�ــشــبــة،  الــتــتــمــة 

وارتباطها.
• كانت 	 مــا  اإذا  حتــدد  الــتــي  هــي  التتمة 

الوقوف  يعني  مما  م�ستوفية  اجلملة 
عندها والبدء يف كتابة جملة جديدة، اأو 

اأن اجلملة ناق�شة وبحاجة اإلى اإكمال.
• ال��ب��اح��ث كتابته 	 ي��ب��داأ  اأن  مــن اخلــطــاأ 

بعد  تاأتي  واإمنا  التتمة  بذكر  للجملة 
وذلك  كليهما  اأو  املبني  اأو  عليه،  املبني 

تبعا لغر�س كتابة اجلملة.
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اخلال�سة:
• امل�شكلة 	 الباحث جتزاأة وف�شل عنا�شر  اإلى احلد الذي ي�شعب على  بالتعقيد  التي يدر�شها الربملان  تت�شم امل�شكالت 

الواحدة، ولتغلب على هذه االإ�شكالية فاإن الباحث يلجاأ اإلى حتديد )املبني عليه( اأوال باعتباره االأ�شا�س الذي ن�شيد 
عليه امل�شكلة، ومن ثم ينتقل الباحث اإلى حتديد )املبني( من خالل: التعريف، اخل�شائ�س، العوائق، املتطلبات. وبعد 
اأن ينتهي الباحث من هاتني املرحلتني فاإنه يتبع املنهج الربملاين البحثي الذي يتنا�شب مع نوع الورقة اأو الدرا�شة املقرر 

اإعدادها.
• وبناًء على ما �شبق فاإن حتديد “املناهج التعليمية” بو�سفها )املبني عليه( �شيوؤدي اإلى تركيز الباحث على تف�شري 	

امل�شاكل املتعلقة باملناهج وحدود اخلطر التي ترتبها هذه امل�شاكل، حيث ت�شكل م�شكالت املناهج االأ�سا�س الذي �شُيبنى 
عليه التطوير، وبالتايل فاإنه يف املرحلة التالية �شينتقل الباحث اإلى درا�شة “تطوير املناهج” )املبني( والبحث عن 

امل�شكالت البيئية املرتبطة بواقع هذه املناهج، واأدوات هذا التطوير.
• واإن اإتباع تلك الطريقة يف البحث يوؤدي اإلى التدرجية وذلك بدرا�شة وحل امل�شكالت الرئي�شية املرتبطة باملناهج )املبني 	

عليه( بطريقة واقعية، ومن ثم االنتقال اإلى مرحلة اأعلى وهي درا�شة امل�شكالت املتعلقة بتطوير هذه املناهج )املبني(.

التطوير ) املبني(

املناهج التعليمية )املبني عليه(

الأي  الباحث يف درا�شته  ينتقل 
مو�شوع اأو م�شكلة من القاعدة 
وهـــو »املــبــنــي عــلــيــه« ومـــن ثم 
ينتقل اإلى درا�شة املبني عليه. 
)الــدرا�ــشــة مــن االأ�ــشــفــل اإلــى 

االأعلى(.
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ات�ساق الفقرة الربملانية

تتكون الفقرة من عدة جمل، ولكي نخترب مدى �شالمة ال�شياق اأو عدمه، فاإننا نلجاأ اإلى قيا�س مدى توفر عنا�شر ال�شبكة، احلبكة، التنا�س، املقامية، واالإخبار.

االإخباراملقاميةالتنا�ساحلبكةال�سبكة

ــة الــتــي  ــق ــطــري ال
يـــتـــم بـــهـــا رب����ط 
االأف�����������ك�����������ار م���ع 

بع�سها البع�س.
هناك  كــان  -فلو 
ـــال بــني  ـــ�ـــش ـــف ان
وبع�شها  االأفــكــار 
الـــبـــعـــ�ـــس، فــــاإن 
وجود  يعني  ذلك 
مــــ�ــــشــــكــــالت يف 
الكتابة،  طريقة 
مما يبعد الباحث 
عن االقرتاب من 
املو�شوع  حقيقة 

الذي يكتبه.

• هي: 	 احلبكة 
من  ال����ه����دف 
كتابة اجلملة 
ــقــرة  ــف ال اأو 

الربملانية.

• ال�شابقة 	 اجلملة 
تـــ�ـــشـــكـــل خـــربة 
للجملة  ابتدائية 
الــــــالحــــــقــــــة، 
واجلـــــــمـــــــلـــــــة 
ـــــــة  ـــــــالحـــــــق ال
تـــ�ـــشـــكـــل خـــربة 
للجملة  نهائية 

ال�شابقة.
• ــق 	 ــطــب ــن كــــمــــا ي

على  الــتــنــا�ــس 
الفقرات  ترتيب 
ـــــهـــــا  وعـــــالقـــــت
بحيث  ببع�شها، 
تــعــرب الــفــقــرات 
عـــــــن حمــــتــــوى 
ــــــط فــكــري  وراب
يربط  م�شرتك، 
البحث  ــدة  ــاع ق
ويــوؤدي  االأ�شلية 
ــــى الــتــوا�ــشــل  اإل
الــــــــفــــــــكــــــــري 
)رابــــط الــبــنــاء 

الفكري(.

• للجملة 	 والثقايف  االجتماعي  ال�شياق  هي:  املقامية 
اأو العبارة.

• قد يكون مدى توافر اأو حتقق كل ال�شبكة واحلبكة 	
عند  وذلك  الباحثني  بني  اختالف  حمل  والتنا�س 
اختبار مدى توفرها يف اجلملة اأو العبارة، وبالتايل 
هذا  طــرح  يتم  بحيث  املقامية،  اإلــى  اللجوء  يتم 
ال�شوؤال: هل مقام الواقع يوؤيد مثل هذه املقوالت 

التي كتبها الباحث؟
• لالإجابة على ذلك ال�شوؤال يتم االعتماد على توالد 	

املوؤ�شر  هل  اأي  الربملانية،  اجلملة  يف  املوؤ�شرات 
)1(، يولد املوؤ�شر )2(، واملوؤ�شر )3( يولد املوؤ�شر 
)4( وهكذا ....؟ وهل تلك املوؤ�شرات مرتبطة مع 

بع�شها ومتالئمة مع الواقع؟
• اأدى 	 ال�شناعي،  القطاع  يف  النمو  “ارتفاع  مثال 

ارتفاع  اإلى  اأدى  والذي  القومي،  الدخل  زيادة  اإلى 
م�شتويات التنمية االقت�شادية عام 2010م” وتبعا 
لهذه اجلملة يالحظ وجود )3( موؤ�شرات رئي�شية 
ومن  ال�شناعي،  النمو  بارتفاع  املوؤ�شر )1(  يتعلق 
هنا يت�شاءل الباحث اإلى ماذا يوؤ�شر هذا النمو، اأو 
ما الذي يدل عليه هذا النمو؟ هل هو موؤ�شر واقعي 
على زيادة الدخل القومي والذي يعد املوؤ�شر )2(، 
ويعيد الباحث ذات الت�شاوؤل مرة اأخرى على املوؤ�شر 
القومي؟  الدخل  ــادة  زي عليه  يــدل  الــذي  ما   )2(
فزيادة   )3( موؤ�شر  الت�شاوؤل  هــذا  من  و�شيتولد 
التنمية  ارتفاع م�شتوى  موؤ�شر على  القومي  الدخل 
توالد  يف  اال�شتمرار  للباحث  وميكن  االقت�شادية، 

املوؤ�شرات بذات الطريقة ال�شابقة.

• كل جملة وكل فقرة برملانية حتمل قدرا من القدرات 	
االإخبارية، وكل جملة تختلف يف قدرتها يف االإخبار 

عن اجلملة االأخرى.
• التاأكيد 	 يعني  الــذي  املفهوم  ذلــك  هو  ف��االإخ��ب��ار: 

بني  اإليه  االنتقال  يتم  جديد،  خربي  حمتوى  على 
الربملانية عن  الفقرة  تعرب  بحيث  وبع�شها،  اجلمل 
جمموعة من القدرات االإخبارية )حمتوى لالإدراك 
والفهم( وهذه املجموعة من القدرات االإخبارية هي 
التي ت�شكل املفاهيم واملعلومات االأ�شا�شية املرتبطة 

بالظاهرة.
• برملانية دون حمتوى 	 اأية جملة  فاإن  وكقاعدة عامة 

الــدرا�ــشــات  يف  بــهــا  االعـــتـــداد  ي�شلح  ال  خـــربي، 
والبحوث والربملانية، يف حني اأنه ميكن االعتداد بها 

الدرا�شات االأكادميية واالأدبية.
• مثال: بلغت ن�شبة التوطني يف القطاع احلكومي عام 	

2009م حوايل 32 %، وبلغ عدد املواطنني 223 
األفًا.
• الحظ باأن قدرة اجلملة االأولى “ن�شبة التوطني” يف 	

االإبالغ واالإخبار هي اأقوى عن القدرة االإخبارية يف 
االأولى  فاجلملة  املواطنني”  “عدد  الثانية  اجلملة 
اأخربتنا عن ن�شبة التوطني يف حني اأن اجلملة الثانية 
مل ت�شف اأي اإ�شافة جديدة على القدرة االإخبارية 
اأي  هناك  فلي�س  الثانية،  اجلملة  اأو�شحتها  التي 
ا�شتفادة متحققة من معرفة عدد املواطنني، اإذا ما 
اال�شتغناء  ميكن  حيث  التوطني،  ن�شبة  لدي  توفرت 

عن عدد املواطنني واالكتفاء بن�شبة التوطني.



الفصل الخامس

التحليل ) الغائي( للدراسات
و األوراق البرلمانية
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1. درا�سات التوجه الربملاين:
درا�سات التوجه الربملاين هي تلك الدرا�سات التي ُتعنى بقيا�ص االجتاه الربملاين نحو ق�سية، اأو مو�سوع اأو بعد �سيا�سي، اأو اقت�سادي اأو اجتماعي اأو ثقايف.

وتخت�س اإدارات البحوث يف برملانات العامل باإعداد هذا النوع من الدرا�شات بهدف قيا�س التوجه الربملاين، وا�شتخدام هذا التوجه من اأجل ا�شتقراء اأو�شاع الربملان 
امل�شتقبلية من حيث قراراته، اأو تو�شياته، اأو مواقفه جتاه الق�شايا واملو�شوعات التي مت ر�شد اجتاهاتها.

ويف هذا النوع من الدرا�شات يجب اأن نفرق بني اأمرين اأ�شا�شيني اأولهما احلدث اأو املوقف، وثانيهما االجتاه.

اأو املوقف يعني القرار الربملاين جتاه اأي واقعة من الوقائع احلياتية اليومية. فتقول موقف الربملان من اال�شتثمار، وموقف الربملان من البطالة  فاحلدث 
وموقف الربملان من البنوك.

اأما االجتاه فهو جملة من املواقف التي تخت�س مبو�سوع اأكرب. فاملواقف التي اأ�شرنا اإليها �شابقًا متثل اجتاه الربملان نحو االقت�شاد. وكذلك فان موقف الربملان 
من حت�شني اخلدمات ال�شحية، وموقفه من امل�شت�شفيات وموقفه من التاأمني ال�شحي، وموقفه من مكافحة االأوبئة ميثل بجملته اجتاه الربملان من مو�شوع اأو ق�شية ال�شحة.

 اإال اأن االجتاه على هذا النحو ميكن قيا�سه ملدة زمنية ق�سرية ال تتعدى دور االنعقاد الواحد. ولكن اإذا اأردنا قيا�س االجتاه لعدة اأدوار انعقاد فاإن قيا�س 
االجتاه الربملاين يختلف يف هذه احلالة الأن ذلك يتطلب تكرار املوقف الربملاين بات�ساق ن�ستنتج فيه اأن الربملان اأخذ منطاً معيناً يف املواقف التي تتكرر من 

حالة اإلى اأخرى.

وهناك ما يعرف باالجتاه اال�ستنباطي الذي يعني باال�ستنباط اجتاه الربملان بناء على تكرار االأحداث اأو وقائع معينة. فتكرار مناق�سة الربملان ملو�سوعات اأو اأ�سئلة، اأو 
ا�شتجوابات، اأو قوانني تتعلق باال�شتثمار يعني اجتاه الربملان لو�شع قواعد مف�شلية وحمددة جتاه مو�شوع اال�شتثمار.

وهناك ثالثة اأنواع من االجتاهات الربملانية:

اأوًل: الجتاه الفرعي:

الذي يعني تكرار موقف الربملان يف جزء من املو�سوع املعني باتخاذ قرار فيه ،مما يجعل هذا التكرار يولد م�ساراً لهذه اجلزئية.

فمثاًل يف مو�شوع البطالة تكرر موقف الربملان اإزاء ربط التعليم ب�شوق العمل، وعند مناق�شته ملو�شوع التعليم الذي يختلف عن مو�شوع البطالة كرر الربملان موقفه من 
ربط التعليم ب�شوق العمل، وعند مناق�شته خلطة التنمية االقت�شادية واالجتماعية اأكد موقفه ب�شاأن ربط التعليم ب�شوق العمل، ويف قوانني تتعلق بالعمل اأكد ذات املوقف. اإال 

اأن كل هذه املواقف تخ�س باالأ�شا�س ق�شية البطالة. فهنا يربز اجتاه فرعي للربملان ب�شاأن مو�شوع البطالة.

ثانيًا: الجتاه الرئي�سي:

يف هذا النوع من درا�سات االجتاه ن�ستخل�ص اجتاه الربملان الرئي�ص من مواقفه املتكررة يف اأجزاء قطاعات خمتلفة اإال اأنها تدل على قدر من الرتابط 
بني هذه االأجزاء رغم انتمائها اإلى ميادين خمتلفة.

فمثاًل اإذا اأو�سى الربملان مبنع االختالط بني ال�سباب والفتيات يف اجلامعات، ثم اأ�سدر قانونًا بتوقيف العمل يف كل موؤ�س�سات الدولة اأثناء اأوقات ال�سالة، ثم طالب 
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احلكومة بتحويل كل البنوك العاملة يف الدولة اإلى بنوك اإ�شالمية، ثم طالب بزيادة عدد قنوات االإعالم التلفزيونية الدينية فكل هذه املواقف على الرغم اأنها تخ�س 
مو�شوعات اجتماعية، واإعالمية، واقت�شادية اإال اأنها تعرب عن اجتاه اإ�شالمي للربملان.

ثالثاً: االجتاه النهائي:

يربز يف املواقف املتكررة يف ذات املو�سوع اأو الق�سية. 

كيف يتم الربط بني احلدث واالجتاه؟

1 - االجتاه = احلدث 1 + احلدث 2 + احلدث 3 + احلدث 4 + احلدث 5 ............. الخ. 

2 - ثم ن�شتخر	 العامل امل�شرتك بني هذه االأحداث وهنا نفرق بني: 

العامل امل�سرتك املنتظم: الذي يعرب عن اجتاه االأحداث اإلى اجتاه واحد يعرب عن فكرة م�شرتكة للربملان. بحيث اأن العامل املنتظم ي�شري اإلى اأن هناك تنا�شق أ. 
وامتزا	 يف املواقف الربملانية دون ا�شطراب، اأو م�شارات متعاك�شة.

العامل امل�سرتك غري املنتظم: الذي ي�شري اإلى اأن جملة االأحداث واملواقف والقرارات التي اتخذها الربملان مل تكن على وترية واحدة، اأو اجتاه واحد، واإمنا ب. 
هناك م�شارات متذبذبة واأحيانًا متعاك�شة ويف هذا النوع ميكن اأن جند اأكرث من اجتاه للربملان مع مراعاة اأن تكون خال�شة هذا االجتاه تكرار ملواقف اأو اأحداث 

معينة انتهى اإليها الربملان.

درا�سات التحليل الربملاين لالجتاه

بعد معرفتنا لالجتاه الربملاين، ووفق ما انتهينا اإليه فاإن االجتاه الواحد هو جملة من املواقف واالأحداث والقرارات التي انتهى اإليها الربملان. اإال اأن ذلك كله يقف عند 
حدود احلا�شر وال ينبئ عن التوجه للم�شتقبل، اأو درا�شة اآثار هذا التوجه على امل�شتقبل.

ويف هذه احلالة ظهر نوع جديد من الدرا�شات الربملانية يطلق عليه حتليل االجتاهات الربملانية وهي تعتمد على فكرة التاأثري املتبادل بني االأحداث واملواقف.

ويجب اأن ن�شع يف اعتبارنا اأن العالقة بني متغريات اأي اجتاه لي�شت ثابتة اأو م�شتقرة مبعنى اأن هذا الرتابط والتاأثري املتبادل بني املتغريات قد يقوي اأو ي�شعف بحكم العوامل 
اجلديدة التي قد تدخل دائرة هذه املتغريات باالإ�شافة اإلى اأنه من ال�شروري معرفة املتغريات الو�شيطة التي تلعب دورًا كبريًا يف حتديد مدى التاأثري والتاأثر بني متغريين.

اإزاء ذلك كله طور كل من جوردن وهوارد ما يطلق عليه م�سفوفة التاأثري املتبادل. وتقوم فكرة هذه امل�شفوفة وا�شتخدامها وفق اخلطوات التالية:

1 - عقد اجتماع )اأو ما يطلق عليه حلقة عمل الباحثني( لتحديد املتغريات التي يعتقدون اأنها االأكرث اأهمية يف حتديد م�شتقبل الظاهر اأو الق�شية حمل البحث. 

2 - يتم و�شع هذه املتغريات يف م�شفوفة، وتعر�س يف اجلانب االأفقي، ويتم تكرارها يف اجلانب العمودي. 
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املتغري ه�املتغري داملتغري جاملتغري باملتغري اأ

املتغري اأ

املتغري ب

املتغري ج

املتغري د

املتغري ه�

3 - وبعد اأن نرتب امل�شفوفة على هذا النحو ن�شاأل: ما اآثار حدوث تغري يف )اأ( على )ب( ثم )اأ( على )ج(، ثم )اأ( على )د(، ثم )اأ( على )ه�(؟ 
4 - ونكرر هذه اخلطوة مرة اأفقية، ومرة راأ�سية. وهذا يعني اأن املتغري الواحد قد يكون متغري م�ستقاًل تارة ومتغرياً تابعاً تارة اأخرى. 
5 - بعد اأن ننتهي من قيا�س العالقة بني املتغريات للظاهرة فاإننا ن�سعها يف جدول مقيا�س العالقة 

ت�اأث�ي�ر �س�ل�ب�يت�اأث�ي�ر اإي�ج�اب��ي

5432101-2-3-4-5-

قوي جداًقوي�سعيف�سعيف جداًمعدوم�سعيف جداً�سعيفمتو�سطةقويقوي جداً

6 - يتم جمع التاأثريات ال�سلبية واالإيجابية لكل املتغريات. 

املتغري ه�املتغري داملتغري جاملتغري باملتغري اأ

املتغري اأ

املتغري ب

املتغري ج

املتغري د

املتغري ه�

جمموع التاأثري

7 - ثم ن�ستخرج املتغري االأكرث ا�ستقالاًل اأو تاأثرياً يف املتغريات وهو الذي �سيح�سل على اأقل جمموع ممكن. واملتغري االأكرث تاأثراً بغريه من املتغريات  
هو الذي �سيح�سل على اأكرب جمموع ممكن يف امل�سفوفة.
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قائمة املوؤ�سرات لقيا�س عالقات التغري

)اأ( متغري م�ستقل: هو الذي يوؤثر يف حركة املتغري التابع.

)ب( متغري تابع: هو الذي يتاأثر بحركة املتغري امل�شتقل .

موؤ�سرات العالقة بني املتغري امل�ستقل واملتغري التابع

)ب( تغري ل�شبب ما يف )اأ(

ظروف ومالب�شات تغري )ب( ت�شري اإلى حدوث تغري يف)اأ(.

)ب( تغري نتيجة حلركة )اأ( يف اجتاه معني.

( مل يتحرك اأو يتغري. “يعني اأن )اأ( تغري ولكن )ب( مل يتحرك اأو يتغري يف ذات التوقيت مع )اأ(. )ب( تغري ولكن )اأ

)اأ( تغري اأوال و )ب( تغري ثانيا واالثنان حتركا نتيجة لعامل خارجي حا�شم.

)ب( تغري بقوة اأكرب من حركة )اأ(.

)ب( تغري ب�شعف وباأقل كثريا من حركة)اأ(.

ال ميكن ال�شيطرة على عنا�شر)ب( اإال اإذا مت ال�شيطرة على عنا�شر )اأ(.

)اأ( اإذا تاأثر باأي متغري خارجي فاإن )ب( �شيتاأثر مبدى ما يتاأثر به )اأ(.
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2. التحليل املورفولوجي للمو�سوع )حتليل عنا�سر امل�سكلة البحثية(، ونتائج التحليل املورفولوجي للمو�سوع:

• تقوم فكرة التحليل املورفوجلي للمو�سوع يف الدرا�سات الربملانية على اأنه ال ميكن درا�سة الظاهرة اأو امل�سكلة اأو الق�سية 	
باعتبارها »كتلة واحدة« اأو وحدة واحدة«، وعليه يجب االنطالق من درا�سة االأجزاء ال�سغرية التي تتكون منها الظاهرة اأو 

الق�سية اأو امل�سكلة، اإلى درا�سة الكل الذي تتكون منه.

• بناء على الفكرة ال�شابقة فاإن هناك عدة اأ�ش�س تيتند اإليها فكرة التحليل املورفوجلي للمو�شوع، واأهمها :	

اأي ظاهرة اأو م�شكلة اأو ق�شية يدر�شها الربملان هي عبارة عن عدة اأجزاء اأو حماور. -
تعني �شالحيتها حلل  - ال  الظاهرة،  اأجزاء  اإحدى  تواجه  التي  امل�شكالت  واملخ�ش�شة حلل  الربملان  ي�شعها  التي  اإن احللول 

امل�شكالت التي تواجه اإحدى اأجزاء الظاهرة، ال تعني �شالحيتها حلل جمموع امل�شكلة اأو الق�شية )اأي حل الكل الذي تتكون 
منه امل�شكلة اأو الق�شية(.

اأجزاء الظاهرة اأو الق�شية غري مت�شاوية يف قوتها وتاأثريها على الكل الذي ي�شكل الظاهرة اأو الق�شية، كما اأن هناك اأجزاء  -
تت�شاوى يف قوة تاأثريها على كل الظاهرة.

جزء)1(

جزء)2(

جزء)3(

جزء)4(

�سيا�سة وزارة االقت�ساد )الكل( =
+ ت�شريعات   + ا�شرتاتيجية  خطة 
ا�ــشــتــثــمــار اأجــنــبــي + مــ�ــشــروعــات
ـــــطـــــة ـــــش ـــــو� ـــــت ـــــــرية وم ـــــــغ �ـــــــش

ــــــــــــــل الـــــــــــــظـــــــــــــاهـــــــــــــرة = ك
2 جــــــــــــــــزء   +  1 جــــــــــــــــزء 
4 جــــزء   +  3 جــــزء   + جــــزء   +  

جمموع اأجزاء الكل =. 1
 اأجزاء ثابتة. 1
 اأجزاء متحركة. 2
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• تعد الورقة التحليلية اإحدى االأوراق الربملانية التي تعتمد على فكرة التحليل املورفولوجي للمو�شوع )االنطالق من درا�شة اجلزء اإلى درا�شة الكل(.	

• والورقة التحليلية كباقي اأنواع االأوراق التحليلية الربملانية تنطلق من اأن كل م�شكلة اأو ق�شية تقوم على قاعدة ثالثية هي:	

الذات )املجتمع وعالقته 
باملو�شوع(

املو�سوع 
الظاهرة  اأو  الق�شية  اأو  )امل�شكلة 

حمل الدرا�شة(

الربملان  يريد  )ماذا  الأنا 
من درا�شة املو�شوع؟(

وتبعًا للمثلث اأعاله فاإن هناك  عالقة تاأثر وتاأثري تربط بني االأركان الثالثة للمثلث )االأنا ، الذات ، املو�شوع( ، 	•
وال ميكن الف�شل بني هذه االأركان.

ويقا�س مدى جناح الباحث يف حتليل املو�شوع اأو الظاهرة حمل الدرا�شة بناًء على مدى فهمه ال�شحيح لطبيعة 	•
ونوع العالقة بني هذه االأركان الثالثة والدور الذي يوؤدية كل ركن.

ورقة حتليل العنا�سر الربملانية
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مراحل اإعداد ورقة حتليل العنا�سر الربملانية

• املرحلة االأولى: حتديد العنا�سر يف كل حمور من حماور املو�سوع اأو امل�سكلة )تق�سيم حماور الدرا�سة اإلى عنا�سر فرعية(.	

اإن جناح الباحث يف حتديد العنا�شر التي تتكون منها حماور املو�شوع حتديدا �شحيحا �شيتوقف عليه جناح الورقة الحقا، فالورقة تنطلق من -−
فكرة التحليل اجلزئي، وهناك عدة اعتبارات يجب اأن يراعيها الباحث عند اختيار العنا�شر التي �شتتكون منها حماور درا�شته وهذه االعتبارات 

هي:

املو�شوع اأو امل�شكلة اأو الظاهرة = حمور 1+ حمور 2+ حمور 3.....الخ.	•

املحور = عن�شر 1+ عن�شر 2+ عن�شر3 + عن�شر 4 ..........الخ.	•

تتفاوت عدد العنا�شر التي يحتويها كل حمور من الدرا�شة.	•

على الباحث اأن ال يختار عن�شر اأكرب من نطاق املحور الأن ذلك �شيوؤدي اإلى تداخل املعلومات وحتديد ماهية م�شكلة املحور حتديدا خاطئا.	•

ولكن كيف ميكن للباحث اأن يحدد عنا�سر املحاور حتديدا �سحيحا؟ وهل كل عن�سر يف املحور ي�ستحق اأن يكون اأحد عنا�سر درا�سة -−
املحور؟ تبعا لالأ�شلوب التحليلي فاإنه لي�س كل عنا�شر املحور ت�شلح باأن تكون اأحد عنا�شر الدرا�شة، خا�شة واأن هناك العديد من العنا�شر التي 

حتيط باأي حمور من حماور املو�شوع اأو امل�شكلة التي يدر�شها الباحث.

وبناء عليه فاإن هناك 4 �سفات رئي�سية يجب اأن تتوفر يف العن�سر كي ي�سلح باأن يكون اإحدى عنا�سر درا�سة املحور، وهذه العنا�شر -−
هي: التداخل، االرتباط الوثيق، التاأثري اجلوهري، احلراك املتبادل. ويتم التعبري عن هذه ال�شفات يف كلمة “متاح” فكل حرف يف هذه 

الكلمة يحمل اإحدى ال�شفات التي يجب توفرها يف العن�شر يف عالقته مع املحور.

اأ)ارتباط وثيق(م )متداخل(

ح )حراك متبادل(
ت

)تاأثري جوهري(

املحور =
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تابع/ مراحل اإعداد ورقة حتليل العنا�سر الربملانية
• تابع/ املرحلة االأولى: حتديد عنا�سر املحور:	

معنى ال�سفةال�سفة

متداخل

- انف�شال هذا العن�شر عن املحور يعني اأن املحور �شيفقد جزءًا كبريًا من اأهميته، ويعد اأكرث �شفات العنا�شر قوة 
وتاأثريا على املحور. وتتعد احلاالت التي تكون فيها العنا�شر ذات �شفة متداخلة مع املحور ومنها: االأطراف الرئي�شية 
العن�شر  يوؤدها  التي  والوظائف  واالخت�شا�شات  كالت�شريعات،  بالعن�شر  املحيطة  الظروف  يف  تتحقق  كما  للم�شكلة، 

فالبنوك مثال مهمتها التمويل وهي �شفة متداخلة ملحور البنوك.

ارتباط وثيق
- العن�شر مرتبط باملحور ولكن لي�س بقوة �شفة التداخل، فقد ينف�شل هذا العن�شر دون اإحداث تاأثري مبا�شر على 

املحور.

-تعني �شفة التاأثري اجلوهري اأن اأي تغيري يحدث يف العن�شر �شيوؤدي اإلى تغيري يف املحور والعك�س �شحيح.تاأثري جوهري

حراك متبادل
لوظائف  احلقيقي  االرتباط  مدى  ويو�سح  يف�سر  وهو  املحور،  يف  العن�سر  ا�ستيعاب  مدى  املتبادل  احل��راك  -يو�سح 

وخ�شائ�س العن�شر باملحور.

ولكن كيف يت�سرف الباحث اإذ مل تطبق هذه ال�سفات االأربع جمتمعة على العن�سر )التداخل، االرتباط، التاأثري اجلوهري، احلراك(؟-−
يف هذه احلالة يلجاأ الباحث اإلى جدول اختبار العالقة العك�سية بني العنا�سر-−

ارتباط وثيقمتداخلال�سفة

تاأثري جوهري

حراك متبادل

 فاإذا ما توفرت اإحدى ال�سفتني يف العن�سر فاإنه ي�سلح الأن يكون حمورا وذلك كالتايل:
احلالة االأولى: تداخل + تاأثري جوهري = عن�سر

احلالة الثانية: حراك + ارتباط = عن�سر
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تابع/ مراحل اإعداد ورقة حتليل العنا�سر الربملانية
• املرحلة الثانية: حتديد م�سكلة كل عن�سر تبعا ملحوره.	
بعد اأن ا�شتقر الباحث على العنا�شر التي �شيدر�شها يف كل حمور فاإنه ينتقل اإلى حتديد ماهية امل�شكلة يف كل عن�شر، وكذلك اأ�شباب امل�شكلة.-−

جدول )1( حتليل عنا�سر حماور املو�سوع
املحور االأول :..........................

العن�شر )4(العن�شر )3(العن�شر )2(العن�شر )1(

ماهية امل�شكلة

اأ�شباب امل�شكلة

  ي�ستمر الباحث يف اتباع ذات الطريقة ال�سابقة مع كل حماور الدرا�سة، حيث ينتقل اإلى درا�سة ا	 
       ملحور الثاين ويحدد م�سكلة عنا�سره.

• املرحلة الثالثة: ا�ستخراج ال�سبب الرئي�سي للمحاور:	
اأ�سباب 	  فاإنه ينظر نظرة �ساملة على جميع  الدار�سة،  امل�سكلة يف كل عن�سر من حماور  اأ�سباب ظهور  الثانية  املرحلة  الباحث يف  اأن حدد  بعد 

العنا�سر يف كافة حماور درا�سته، و�سيالحظ الباحث باأن هناك نوعني من االأ�سباب:
اأ�سباب رئي�سية: تعرب عن االأ�شباب احلقيقة لظهور امل�شكلة، فهي االأ�شباب التي يتكرر ظهورها يف عنا�شر الدرا�شة اأكرث من مرة واحدة، وبالتايل فهي 	•

اأ�شباب تعرب عن اأ�شباب م�شرتكة بني عن�شرين اأو اأكرث من عنا�شر الدرا�شة اأي كان حمورها.
اأ�سباب حمتملة: هي االأ�شباب التي مل تتكرر، واإمنا ظهرت مرة واحدة فقط ويف عن�شر واحد.	•

جدول رقم )2( جدول الأ�سباب الرئي�سية والأ�سباب املحتملة

اأ�سباب رئي�سية
ُترتب االأ�شباب ترتيبا تنازليا - االأكرث تكرارا اإلى االأقل تكرار - تبعا ملعدل تكرار

اأ�سباب حمتملة

�شبب رئي�شي )1( .....) اأكرث االأ�شباب تكرارا(.	 
�شبب رئي�شي )2( ....) ثاين اأكرث االأ�شباب تكرارا(.	 
�شبب رئي�شي )3( ......) اأقل االأ�شباب تكرارا(.	 

�شبب حمتمل )1( ...........	 
�شبب حمتمل )2( ...........	 
�شبب حمتمل )3( ...........	 
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تابع/ مراحل اإعداد ورقة حتليل العنا�سر الربملانية

• املرحلة الرابعة: حتديد نتائج االأ�سباب الرئي�سية واالأ�سباب املحتملة	
- يحدد الباحث النتائج املرتتبة على االأ�شباب الرئي�شية واالأ�شباب املحتملة من خالل اجلدول اأدناه

جدول )3( جدول حتديد النتائج

ال�شبب املحتمل )2(ال�شبب املحتمل )1(ال�شبب الرئي�شي )2(ال�شبب الرئي�شي )1(

نتيجة )1(.....-−
نتيجة )2(....-−
نتيجة )3( ...-−

نتيجة )1(.....-−
نتيجة )2(....-−
نتيجة )3( ...-−

نتيجة )1(.....-−
نتيجة )2(....-−
نتيجة )3( ...-−

نتيجة )1(.....-−
نتيجة )2(....-−
نتيجة )3( ...-−

• املرحلة اخلام�سة: ا�ستخراج النتائج الرئي�سية والنتائج املحتملة:	
بعد اأن حدد الباحث يف املرحلة الرابعة نتائج االأ�شباب �شواء الرئي�شية اأو الفرعية، فاإن �شيالحظ باأن اأمام نوعني من النتائج:-−

نتائج رئي�سية: هي النتائج التي يتكرر ظهورها يف اأ�شباب امل�شكلة واحلد االأدنى لهذا التكرار هو ظهور النتيجة اأكرث من مرة واحدة. )لي�س بال�شرورة اأن ترتبط النتائج 	•
الرئي�شية باالأ�شباب الرئي�شية، فاملعيار هنا معيار كمي بناء على تكرار ظهور النتيجة �شواء يف االأ�شباب الرئي�شية اأو الفرعية(.

نتائج حمتملة: هي النتائج الغري مكررة بني االأ�شباب، فهذه النتائج ظهرت مرة واحدة فقط. ) لي�س بال�شرورة اأن ترتبط النتائج املحتملة باالأ�شباب املحتملة(.	•

جدول رقم )4( جدول النتائج الرئي�سية، والنتائج املحتملة

نتائج رئي�سية

ُترتب النتائج الرئي�شية ترتيبا تنازليا - االأكرث تكرارا اإلى االأقل تكرار - تبعا ملعدل تكرار
نتائج حمتملة

نتيجة رئي�شية )1( .....) اأكرث النتائج تكراراً(.	 
نتيجة رئي�شية )2( ....) ثاين اأكرث النتائج تكرراً(	 
نتيجة رئي�شية )3( ......) اأقل النتائج تكراراً(	 

نتيجة حمتملة )1( .........	 
نتيجة حمتملة )2( ..........	 
نتيجة حمتملة )3( ..........	 
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تابع/ مراحل اإعداد ورقة حتليل العنا�سر الربملانية

• املرحلة ال�ساد�سة: البحث عن الفكرة امل�سرتكة بني النتائج	

يف هذه املرحلة يت�شاءل الباحث: هل هناك فكرة م�شرتكة جتمع بني النتائج الرئي�شية؟ −

هل هناك فكرة م�شرتكة جتمع بني النتائج املحتملة؟ −

هل يوجد رابط م�سرتك بني النتائج؟

نعم يوجد رابط م�سرتك بني النتائج، وبالتايل 
يتم االنتقال اإلى جدول رقم )5( جدول املخت�شر 

النهائي للنتائج.

ال يوجد اأي رابط م�سرتك بني النتائج، وبالتايل 
يتم االنتقال مبا�شرة اإلى املرحلة ال�شابعة -مرحلة 
الباحث  اأن  اأي   - امل�شتقبل(  حتليل  “دوالب 
املخت�شر  جــدول   )5( رقــم  اجلـــدول  �شيتجاوز 

النهائي للنتائج.

جدول رقم )5( جدول  املخت�سر النهائي للنتائج

نتائج غري م�سرتكة يف فكرةنتائج حمتملة نهائيةنتائج رئي�سية نهائية

يتم اخت�شار النتائج الرئي�شية واإعادة �شياغتها يف جملة 	 
التي جتمع  الفكرة اجلوهرية  واحدة متكاملة تعرب عن 
بني هذه النتائج الرئي�شية و التي ا�شرتكت برابط واحد 

وهو رباط الفكرة امل�سرتكة .

يتم اخت�شار واإعادة �شياغة النتائج املحتملة 	 
يف جملة واحدة تعرب عن الفكرة اجلوهرية 
التي جتمع بني هذه النتائج املحتملة و التي 
الفكرة  رب��اط  وهو  واح��د  برابط  ا�سرتكت 

امل�شرتكة .

عن 	  تعرب  ال  التي  النتائج  هــي   -
حمتفظة  وظلت  واحــدة  فكرة 
با�شتقالليتها عن بقية النتائج
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تابع/ مراحل اإعداد ورقة حتليل العنا�سر الربملانية:
• النتائج 	 وكذلك  النهائية،  الرئي�سية  النتائج  بنقل  الباحث  يقوم  امل�ستقبل:  حتليل  دوالب  ال�سابعة:  املرحلة 

النهائية الفرعية، والنتائج التي ظلت حمتفظة با�ستقالليتها.
• تقوم فكرة دوالب حتليل امل�شتقبل على جعل كل نتيجة �شببًا لنتيجة اأخرى، ويتم اال�ستمرار يف ذات الطريقة للو�سول 	

اإلى اأق�سى حد ممكن من تداعيات نتائج واآثار امل�سكلة

�سكل رقم ) 20 (
دوالب حتليل امل�ستقبل

اآثار نهائية للنتائج تعرب عن التقاء عدة
اآثار، اأو اأبعد اآثار ممكنة للم�سكلة البحثية

اخلطوة االأولى
نتيجة اأ�سا�سية يتم التعاطي معها

حركة دوالب امل�ستقبل
لتتبع اآثار امل�سكلة ونتائجها

اخلطوة ال�ساد�سة

اخلطوة الثانية

اخلطوة
اخلام�سة

اخلطوة
الرابعة

اأثر 1

اأثر 3اأثر 4

اأثر 2

اأثر 
1 : 1

اأثر 
1 : 2

اأثر 
2 : 1

اأثر  3 : 1اأثر  4 : 1

اأثر  3 : 2اأثر  4 : 2

اأثر  3 : 3اأثر  4 : 3

اأثر 
2 : 2

اأثر 
3 : 1

اأثر 
3 : 2

اخلطوة الثالثة
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تابع/ مراحل اإعداد ورقة حتليل العنا�سر الربملانية

• املرحلة الثامنة: مرحلة �سياغة النتائج يف اإطار النتيجة املركبة، وبناء املقرتحات:	
- بعد اأن حدد الباحث تداعيات نتائج امل�شكلة بوا�شطة “دوالب حتليل امل�شتقبل” فاإنه ينتقل اإلى �سياغة نتيجة مركبة حتتوي على التداعيات والنتائج 	

غري املبا�شرة للظاهرة والتي جتمع بينها فكرة م�شرتكة.
- بعد انتهاء الباحث من �شياغة النتيجة املركبة فاإنه يبحث يف املقرتحات التي تنا�شب كل نتيجة مركبة على حدة، ويجب اأن تت�شم املقرتحات بقدرتها 	

على احتواء جميع اأو اأغلب التداعيات التي مت التعبري عنها يف النتيجة الواحدة املركبة.

 جدول رقم ) 6( النتائج املركبة واملقرتحات

املقرتحاتالنتيجة املركبة

- نتيجة مركبة )1(
- مقرتح )1( ............	
- مقرتح )2(............	

- نتيجة مركبة )2(
- مقرتح )1( ...........	
- مقرتح )2( .........	
- مقرتح )3( ............	

بعد انتهاء الباحث من ح�شر املقرتحات املرتبطة بالنتائج املركبة، فاإنه ينتقل اإلى 
مرحلة ثانية من التحليل وهو “حتليل املقرتحات” ولغر�س حتليل املقرتحات يتم 
اإعداد ورقة “التحليل املبدئي للتو�سيات” )والذي �شيتم اإيراد تف�شيلها يف اجلزء الثاين لهذا 

الكتاب(
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3. االإعداد التحليلي للتقرير الربملاين )اجلدول الغائي(:

التقرير الربملاين هو:
جمموعة من املعارف اأو املعلومات التي متثل خال�سة لنتائج قامت بها جلنة 

اأو جهة داخل الربملان

والتقرير الربملاين كبناء معريف يهدف اإلى و�سف وتف�سري وحتليل الكثري من االأحداث والظواهر املوجودة يف املو�شوع.

وحتى ن�شل اإلى هذا البناء املعريف فاإنه البد من ا�شتخدام طرق تقليدية يف التفكري ت�شاعدنا على االقرتاب من احلقيقة، والتغلب على امل�شكالت التي ت�شادف املو�شوع 
من خالل احللول ال�شحيحة املقرتحة.

واأي تقرير برملاين يغلب عليه ُبعدين اأو جانبني االأول يطلق عليه البعد اال�ستاتيكي، والثاين الديناميكي.

اجلانبان الرئي�سان يف التقارير الربملانية

اجلانب اال�ستاتيكي

ُيعنى هذا اجلانب باملنهج اأو الطريقة امل�شتخدمة 	-
يف اإعداد التقرير، وي�شمل مبادئ اإعداد التقرير، 
اأو خطواته، اأو املعلومات املتوفرة بداخله وكيفية 

تنظيمها.
يت�شم اجلانب اال�شتاتيكي بثبوته وعدم تغريه.	-
التي 	- الربملانية  التقارير  مــن  اأنـــواع   8 وهــنــاك 

التقرير  احلالة،  تقرير  اأ�شهرها:  اللجان  تعدها 
درا�شة  وتقرير  املو�شوعي،  والتقرير  املف�شلي، 

احلالة، والتقرير امليداين.

اجلانب الديناميكي

ينظر اإلى التقرير الربملاين على اأنه نتيجة من 	-
ال  الربملاين  فالتقرير  االإن�ساين،  الن�ساط  نتائج 
جمرد  اأو  املعلومات  لتجميع  وعاء  اعتباره  ميكن 
اأنه ال ي�شيف حقائق  االإملام مبعرفة علمية، كما 
اأو اكت�شافات جديدة، واإمنا هو تعبري عن عملية 

التفاعل بني املفاهيم واملدركات الب�شرية.
يدافع 	- اأن  للتقارير  اإعـــداده  عند  الربملان  على   

من  بالتقليل  وذلك  املجتمع،  فئات  م�شالح  عن 
امل�شاكل التي تعرت�س ال�شلوك االإن�شاين.
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التقرير الربملاين كذلك هو:
نتيجة للن�ساط االإن�ساين يف املجتمع

اإن تعبري التقرير الربملاين عن نتائج الن�ساط االإن�ساين يف املجتمع، تنفي عنه اأن يكون جمرد وعاء جلمع املعلومات، كما هو احلال يف الدرا�سات االأكادميية والتي تهتم 
مب�شاألة املعرفة العلمية املح�شة.

على  بالرتكيز  اآثارها، وذلك  االإن�شانية واحلد من  امل�شاكل  االإن�ساين كو�شيلة حلل  للن�ساط  اإ�سافة وميزة  يحقق  الذي  االإطار  الربملاين يف  التقرير  ت�شخري  ويتم 
املعلومات املوجودة يف الن�ساط االإن�ساين وتفاعلها.

اأهداف التقرير الربملاين

التف�سري
ــة بـــني املــتــغــريات . 1 ــعــالق ال

ـــة  ـــدرا�ـــش ال يف  الـــتـــابـــعـــة 
املتغري  وبــني  )العنا�شر( 
العام  )املو�شوع  امل�شتقل 

حمل الدرا�شة(.
ــة بــني . 2 ــي ــن ــي ــب ـــة ال ـــالق ـــع ال

املتغريات التابعة.

التنبوؤ
حد اخلطر.. 1
طبيعة اخلطر.. 2
حتمل . 3 على  املجتمع  قابلية 

اخلطر.

ال�سبط
املقرتحات واحللول
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الهدف الأول للتقرير الربملاين: التف�سري

مدخل اإلى مفهوم تف�سري الظاهرة:

• عندما ُيكلف الباحث باإعداد درا�شة حول مو�شوع ما اأو ظاهرة، كمو�شوع “االأمن الغذائي” فاإن اخلطوة االأولى التي �شيتبعها الباحث هي جمع املعلومات من خمتلف 	
امل�شادر، ولكن هل يتعامل الباحث مع هذه املعلومات بو�شفها جمرد معلومات خام يجب عليه اأن يرتبها وفق اأ�شلوب معني لتمكينه من اإعداد الدرا�شة؟ اأم اأن هذه 

املعلومات بحاجة اإلى تف�سري، والذي يوؤدي يف مرحلة الحقة اإلى ا�شتنتا	 املالحظات واالإ�شكاليات املرتبطة باملو�شوع اأو الظاهرة التي يدر�شها الباحث.

اإن كل ظاهرة تتكون من عنا�شر متحركة واأخرى �شاكنة، والربملان معني بالعنا�سر املتحركة، فالعنا�شر عندما تتحرك حتاول اأن تزيد من قوتها مما ي�شعف العنا�شر 
االأخرى فالربملان يحاول اأن يوقف وي�شعف من قوة العنا�شر املتحركة وتقوية العنا�شر ال�شاكنة الإعادة التوازن اإلى عنا�شر الظاهرة.

مثال على فكرة العنا�سر املتحركة

درا�سة ظاهرة »ارتفاع االأ�سعار«

 يتكون املو�شوع من عدة عنا�سر متحركة مثل: اأ�شعار ال�شلع، اأ�شعار العملة، اأ�شعار اخلدمات. كما اأن 	•
هناك عدة عنا�شر �شاكنة فاحلكومة مل تتدخل يف حركتها مثل: م�شتوى االأجور.

 وبعد اأن در�س الباحث اأ�شباب الظاهرة اأت�شح لديه باأن ال�شبب الرئي�شي يف حدوث ظاهرة )ارتفاع 	•
واأدى  الظاهرة  اأحدث خلال يف  وقويا، مما  االأ�شعار( هو حترك عن�شر )اخلدمات( حتركا كبريا 
ذلك بدوره اإلى مطالبة االأفراد ب�شرورة خف�س اأ�شعار اخلدمات، يف حني مت اإهمال العنا�شر ال�شاكنة 

كم�شتوى االأجور.
 وعندما ي�شع الربملان احللول لهذه الظاهرة، فاإن عليه الرتكيز على الكيفية التي ميكن من خاللها 	•

اإ�شعاف العن�شر املتحرك القوي يف الظاهرة وهو )اأ�شعار اخلدمات( ولتحقيق ذلك فاإنه اأمام عدة 
حلول منها:

تقوية عن�شر �شاكن كزيادة االأجور، مما �شي�شعف من قوة العن�شر املتحرك.-−
االإ�شعاف املبا�شر للعن�شر املتحرك القوي، وذلك بالتدخل خلف�س اأ�شعار اخلدمات.-−
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تابع / الهدف االأول للتقرير الربملاين: التف�سري

وبالرجوع اإلى احللني ال�شابقني الذين مت طرحهما اأمام الربملان للق�شاء اأو احلد من ظاهرة “ارتفاع االأ�شعار” اأي احللني هما االأن�شب؟ وهل هناك حلول اأخرى لهذه 
الظاهرة؟

• لكي ن�شتطيع االإجابة عن هذا ال�شوؤال البد اأن يقوم الباحث بتف�سري الظاهرة، اأي بتف�سري املعلومات املتوفرة لديها حولها، وذلك يتطلب من الباحث االإجابة 	
عن ال�سوؤال التايل:

ملاذا حتركت اأ�سعار اخلدمات؟
اإلى -− اأ�سعار اخلدمات، فانتقلت من حالة ال�شكون  اإن الن�ساط االإن�ساين هو الذي حرك 

حالة احلركة، فكل عنا�شر الظواهر يف املجتمع والتي يدر�شها الربملان هي عنا�سر تابعة 
للن�ساط االإن�ساين.

ولتف�سري العالقة بني عنا�سر الظاهرة وبني الن�ساط االإن�ساين علينا طرح ال�سوؤال التايل:-−
يوؤثر  وكيف  امل�ستقل(  )العن�سر  االأ�سعار  ارتفاع  على  االإن�ساين  الن�ساط  يوؤثر  كيف 

ارتفاع االأ�سعار على العنا�سر التابعة يف الظاهرة كاأ�سعار اخلدمات، اأو ال�سلع؟

اإن متكن الباحث من االإجابة عن ال�شوؤال ال�شابق يعني اأنه يف بداية فكرة التف�سري، حيث اأنه اأوجد العالقة بني املتغري امل�شتقل )ارتفاع االأ�شعار( وبني املتغري التابع 
)اأ�شعار اخلدمات( ولكن تف�سريه ال يزال ناق�ساً، فالظواهر االجتماعية هي ظواهر مركبة ومعقدة الحتوائها على عدة عنا�شر ذات �شلة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة 

بالظاهرة، كما تت�شم هذه العنا�شر بتفاعلها الدائم مع بع�شها البع�س.

 اإذًا هناك خطوة اأخرى يجب على الباحث اأن يتبعها يف التف�شري للخرو	 بتف�شري متكامل للظاهرة اأو املو�شوع الذي يدر�شه، وتتمثل هذه اخلطوة يف:

درا�سة العالقات بني املتغريات التابعة داخل الظاهرة اأو املو�سوع حمل الدرا�سة.
وتبعا للمثال ال�شابق يف درا�شة ظاهرة “ ارتفاع االأ�شعار” فاإن على الباحث اأن يدر�س العالقة بني جميع متغريات 
الظاهرة �شواء املتحركة اأو ال�شاكنة. كاأن يدر�س العالقة بني اأ�شعار ال�شلع واأ�شعار اخلدمات، والعالقة بني م�شتوى 

االأجور واأ�شعار العملة.
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الهدف الثاين للتقرير الربملاين: التنبوؤ

بعدما ينتهي الباحث من مرحلة تف�شري الظاهرة، فاإنه ينتقل اإلى مرحلة اأخرى اأو هدف اآخر ت�شعى اإليه التقارير الربملانية، وهو هدف “التنبوؤ” فالتف�شري يف حد ذاته 
ال يعد غاية رئي�شية يطمح اأن يحققها التقرير، اإمنا هي و�شيلة لتحقيق هدف اآخر هو التنبوؤ.

وهناك ثالثة م�شتويات من التنبوؤ هي:

�سكل رقم )21(
م�ستويات التنبوؤ يف الظاهرة

) 3 (

)2( ماهو احلد الذي ميكن 
اأن تقف فيه هذه؟

ماهي القدرات املحتملة 
لالإن�سان يف حتمل نتائج 

هذه االأخطار ؟

)1( ما هي االأخطار التي حتيط 
بعنا�سر الظاهرة التي مت تف�سريها ؟
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التو�سيحم�ستوى اخلطر االأول

امل�ستوى االأول » طبيعة اخلطر«
بعنا�سر . 1 التي حتيط  االأخ��ط��ار  ه��ي  م��ا 

هذه الظاهرة التي مت تف�سريها؟

لكي نحدد طبيعة اخلطر البد من البحث يف التاأثريات الناجتة عن حترك وتفاعل عنا�شر الظاهرة التي تتم -−
درا�شتها.

هناك درجات متفاوتة لطبيعة اخلطر، كما تتفاوت فئات املجتمع يف طبيعة اخلطر، فيمكن اأن تتعر�س فئة -−
معينة الأكرب م�شتوى من اخلطر، يف حني تكون هناك فئات اأقل ت�شررا.

التو�سيحم�ستوى اخلطر الثاين

امل�ستوى الثاين »حد اخلطر«
اأن تقف فيه . 2 م��ا ه��و احل��د ال��ذي ميكن 

هذه االأخطار؟

ما هو املدى الذي ميكن اأن ت�شل اإليه االأخطار لتهديد االأو�شاع االجتماعية؟-−
ما هو احلد االجتماعي الذي ميكن للظاهرة فيه اأن حترك ال�شلوك االإن�شاين؟-−
عادة ما يت�شم ال�شلوك االإن�شاين بالتدر	 يف التعامل مع الظاهرة، ففي البداية يكون هناك قبول للم�شكالت -−

امل�شاحبة للظاهرة، واإذا ما تطورت م�شتويات الظاهرة اإلى م�شتوى اأعلى فاإن االأفراد ميكن اأن يلجاأوا اإلى عدة 
اأ�شاليب للتعبري عن عدم قبولهم ملا اآلت اإليه االأو�شاع.

درجة القبول اأو عدم القبول املجتمعي للو�شع ال�شيئ الذي اآلت اإليه الظاهرة نتيجة لتفاقم امل�شكالت هي التي -−
متثل درجة حد اخلطر يف الظاهرة.
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املجتمع.  ت�شيب  التي  والتهديدات  االأخطار  من  املجتمع  وقاية  مهمة  الربملان  على  تقع 
التي يعاين منها  الظواهر  الربملان حيال  املنا�سب لتدخل  التوقيت  ما هو  ولكن، 

املجتمع؟ ويف اأي مرحلة من مراحل اخلطر عليه اأن يتدخل؟
اأخرى  واأحيانا  التي يتدخل فيها الربملان، فاأحيانا يكون الربملان واقيا،  تتفاوت املراحل 
معاجلا، ويرتبط ذلك باحلد الذي ميكن الأفراد املجتمع فيه اأن يتقبلوا اأخطار الظاهرة.

الربملان  تدخل  مع  امل�سكلة  انتهت 
الوقائي العاجل، لبدء مرحلة جديدة 

من القبول

)1( ال�سيا�سات الوقائية العاجلة
اإلى  تطورها  ومنع  الظاهرة،  حلل  مبكرا  ال��ربمل��ان  تدخل 
حالة عدم القبول، لي�سع بذلك مرحلة جديدة من القبول 

االجتماعي للظاهرة.

)2( ال�سيا�سات الوقائية املتاأخرة
الظاهرة  وانتقلت  قليال،  متاأخرة  مرحلة  يف  الربملان  تدخل 
اإلى حد ما بعد القبول، وعلى الرغم من ال�سيا�سات الوقائية 

املتاأخرة فال يزال هناك عدم قبول.

)3( مرحلة العالج ما بعد الوقاية
تاأخر الربملان كثريا يف التدخل حلل امل�سكلة، فالظاهرة جتاوزت مرحلة عدم القبول.

قبول عدم قبول
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التو�سيحم�ستوى اخلطر الثالث

امل�ستوى الثالث »القدرات 
ملواجهة اخلطر«

ن�������س���ت���ط���ع . 3 مل  اإذا 
ع��ل��ى  ن�������س���ي���ط���ر  اأن 
االأخ������ط������ار ف���م���ا ه��ي 
ال�����ق�����درات امل��ح��ت��م��ل��ة 
حتمل  يف  ل��الإن�����س��ان 
نتائج هذه االأخطار؟

�شيا�شات -− واإتباع  امل�شكالت  حلل  التدخل  املجتمعات  كل  بو�شع  لي�س 
احتواء  على  قدرتها  يف  متفاوتة  فاملجتمعات  عالجية،  اأو  وقائية 

امل�شكالت واحلد منها، اأو الق�شاء عليها.
اإحدى امل�شكالت االجتماعية -− وعندما يقرتح الربملان �شيا�شة ما جتاه 

ومواجهة  لتحمل  لالإن�شان  املحتملة  الــقــدرات  يراعي  اأن  عليه  فــاإن 
اخلطر امل�شاحب للظاهرة. وهذه القدرات قد تكون قدرات مادية، اأو 

ثقافية اأو اجتماعية.
)حد القدرة االجتماعية( والذي يعني:-−

مدى قدرة املجتمع على حتمل هذا اخلطر.	•
�سبيل 	• يف  املجتمع  يقدمها  اأن  ميكن  التي  الت�سحيات  م��دى 

حتمله لهذا اخلطر.
املعي�سية 	• االأو���س��اع  ا�ستقرار  على  اخلطر  ه��ذا  ت��اأث��ري  م��دى 

لالأفراد.
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الهدف الثالث للتقرير الربملاين: ال�سبط

 ال�سبط هو: القرار اأو التو�سية اأو احلل لوقف الظاهرة اأو احتواءها اأو الق�ساء عليها، وذلك باإعادة عنا�سر الظاهرة اإلى حالة التوازن التي كانت قائمة 
عليها قبل ن�سوء امل�سكلة. وال�شبط هو حم�شلة ونتيجة اأ�شا�شية لتف�شري الظاهرة والتنبوؤ بها.

اأنواع اأدوات ال�سبط

اأدوات �سبط وقتية )املقرتح املوؤقت(
�شيا�شات عاجلة

اأدوات �سبط دائمة )املقرتح امل�ستدام(
فكرة الدميومة ال تعني ا�شتمرار احللول 	-

جدا،  طويلة  زمنية  لفرتة  واملقرتحات 
ال�شبط  ـــاأدوات  ب مقارنتها  عند  ولكن 
من  اأطول  الزمنية  ف�شالحيتها  املوؤقت 

ال�شبط املوؤقت.
وتعود �شعوبة و�شع اأدوات �شبط ت�شتمر 	-

اأدوات  ارتباط  اإلى  طويلة  زمنية  لفرتة 
ــذي  وال االإنــ�ــشــاين،  بال�شلوك  ال�شبط 
و�شعوبة  وع�شوائيته،  بــتــغــريه،  يت�شم 

التنبوؤ به، وتوقع م�شار حركته.
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اأهداف اأدوات ال�سبط

ت�سحيح الو�سع الذي تاأثر مبا�سرة 
بالظاهرة

مبا�شرة 	- تاأثر  الــذي  الو�شع  ت�شحيح 
ــن خـــالل اإعــــادة  بــالــظــاهــرة يــكــون م
ــظــاهــرة والــتــي  ـــوازن لــعــنــا�ــشــر ال ـــت ال
الخــتــالالت  كنتيجة  اخلــلــل  اأ�ــشــابــهــا 

القوى بني عنا�شر الظاهرة.
املرتبط 	- احلــل  ف�شل  اأو  جنــاح  يرتبط 

بت�شحيح االأو�شاع، مبدى جناح احلل 
االأكرث  العن�شر  على  املبا�شر  بالتاأثري 

حركة واالأقوى يف الظاهرة.
اإعــــادة ت�شحيح 	- يــتــم ربـــط  عـــادة مــا 

للتعامل  اجلزئية،  بال�شيا�شات  الو�شع 
مع االأخطار التي حتققت فعال واأ�شرت 

بال�شلوك االإن�شاين.

احلد من اآثار اأو تداعيات ونتائج 
غري مرغ�����وب في��������������ها )يف حال�������ة 

ا�ستمرار الظاهرة(
تظهر االآثار غري املرغوب فيها )االآثار 	-

عن  الظاهرة  ابتعاد  عند  امل�شتقبلية( 
نقطة القبول االجتماعي.

باحلد 	- املتعلقة  ال�شبط  اأدوات  ترتبط 
الكلية،  بال�سيا�سات  امل�شكلة  اآثــار  من 
فاخلطر املرتتب على هذه االآثار يت�شم 
بعدم حمدوديته، واإمنا هو خطر ُيحتمل 
يف  متعددة  وفئات  جمــاالت  ي�شمل  اأن 

املجتمع.
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كيف يتم اختيار اأدوات ال�سبط املنا�سبة يف التعامل مع امل�سكلة؟ مبعنى اآخر اإلى اأي حل 
يجب اأن يلجاأ الربملان اإليه حلل امل�سكلة حمل الدرا�سة؟

من االأف�شل اأن يبداأ الربملان بت�شحيح الو�شع اأوال، ومن ثم احلد من االآثار امل�شتقبلية.	 
قد يتبنى الربملان مقرتحًا واحدًا يهدف اإلى حتقيق هديف ال�شبط معا )ت�شحيح الو�شع + احلد من االآثار غري 	 

املرغوب فيها(.
اأو قد يركز الربملان فقط على تبني غر�س واحد من اأدوات ال�شبط.	 
وعادة ما يرتبط اإعادة الت�شحيح مبواجهة االأخطار املتحققة فعال )ال�شيا�شات اجلزئية(، يف حني يرتبط احلد 	 

من االآثار غري املرغوب فيها )ال�شيا�شات الكلية( بحالة م�شتقبلية يحتمل اأن ي�شل اإليها املجتمع يف حالة ا�شتمرار 
الظاهرة.

يف بع�س الظواهر قد يوؤدي اإعادة الت�شحيح اإلى اآثار واأخطار م�شتقبلية، وبالتايل البد من اللجوء اإلى ال�شيا�شات 	 
الكلية املتعلقة باحلد من االآثار غري املرغوب فيها. ومن االأمثلة على ذلك:

 عال	 ظاهرة ا�شتنزاف خزانات املياه اجلوفية بوا�شطة �شيا�شة جزئية الإعادة ت�شحيح الو�شع كاإطالق حمالت 	•
توعية لرت�شيد ا�شتهالك املياه، قد توؤدي هذه ال�شيا�شية اجلزئية اإلى اآثار م�شتقبلية خطرية فيما يتعلق بتوفري 
ال�شكاين  اأخرى �شتزيد من امل�شكلة احلالية كالنمو  اإمدادات مياه �شحية ونقية، فمن املحتمل ظهور عنا�شر 
مما ي�شغط على م�شتويات الطلب على املياه، وبالتايل فاإنه من االأن�شب يف هذا الو�شـــع ال�شـــــابق اللجوء اإلى 

ال�شيا�شات الكلية.
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اجلدول الغائي

ُيكتب اأ�شم املو�شوع اأو امل�شكلة حمل الدرا�شة )املتغري امل�شتقل(

امل�سكلة
)العنا�سر التابعة (

ال�سبطالتنبوؤالتف�سري

 )1( ت��اب��ع  -  عن�سر 
يــــتــــم: تـــفـــ�ـــشـــريه، 
ثم  ومن  به،  التنبوؤ 

�شبطه.
 )2( ت��اب��ع  -  عن�سر 
يــــتــــم: تـــفـــ�ـــشـــريه، 
ثم  ومن  به،  التنبوؤ 

�شبطه.
تــكــرار ذات  ــتــم  -  وي
ـــــة يف  ـــــق ـــــري ـــــط ال
جميع  مــع  التعامل 
التابعة  العنا�شر 

للم�شكلة.

- يحدد التف�شري ماهية امل�شكلة يف اإطار:	-
عالقة املتغريات التابعة )عنا�سر اأو حماور الدرا�سة( مع املتغري امل�ستقل . 1

)مو�سوع الدرا�سة(
العالقة بني املتغريات التابعة بع�سها البع�س.. 2

- اإذا التف�سري يحتوي على جزاأين هما:
اأوال: العالقة بني العن�سر التابع والعن�سر امل�ستقل من خالل:

1.التعريف بالعن�شر التابع.
2. التعرف على طبيعة الدور الذي يوؤديه العن�شر التابع يف اإطار عالقته بالعن�شر 

امل�شتقل وخ�شائ�س هذا الدور.
مدى  -اأي  امل�شتقل  للعن�شر  بالن�شبة  واأولويته  واأهميته  التابع  العن�شر  طبيعة   .3

اأهمية العن�شر التابع لنجاح اأو ف�شل العن�شر امل�شتقل-
4. م�شكالت العن�شر التابع يف اإطار عالقته بالعن�شر امل�شتقل.

بني 	- العالق�����ة  حتدي�������د  على  تعني  التي  االأ�سئلة  من  العديد  ط�����رح  وميكن 
العنا�سر مثل:

1. كيف يوؤثر غياب العن�شر التابع )1( على العن�شر امل�شتقل؟
2. ما هي نوع العالقة بني العن�شر التابع )1( وبني العن�شر امل�شتقل؟

3. ما اأثر العن�شر التابع )1( على العن�شر امل�شتقل؟ مع ذكر �شبب التاأثري.
4. ما هو االلتزام الذي يقع على العن�شر امل�شتقل يف اإطار عالقته بالعن�شر التابع؟
التزام بتحقيق ن�شب حمددة جتاه  اأو  مــــوارد مالية،  اأو  االلتزام: قرار،  وقد يكون 

هذا العن�شر.
للوزارات  اال�شرتاتيجية  اخلطط  اإلى  بالرجوع  االلتزامات  هذه  اإلى  التو�شل  وميكن   

املعنية، وكذلك اإلى االخت�شا�شات املنوطة بها.

يتم  التف�شري  مرحلة  يف 
االإفـــ�ـــشـــاح فــقــط عن 
ولكن  ــعــالقــة،  ال وجــــود 
ــعــالقــة  حــــــدود هـــــذه ال
وتركيبها، وتفا�شيل هذه 
العالقة تت�شح يف التنبوؤ.
-يجب مراعاة التدرجية 
يف كتابة االآثار باالعتماد 
توالد اخلطر  على فكرة 
وذلـــــك بــاالنــتــقــال من 
اإلى  االأثــر االأقــل خطورة 
االأثــــر االأكــــرث خــطــورة، 

كالتايل:
1. طبيعة اخلطر: هي 
يتو�شل  خطر  اأثـــر  اأول 
كتابته  بعد  الباحث  اإليه 

تف�شري امل�شكلة
ميثل  اخلطر:  ح��د   .2  
درجات اخلطر املتزايدة 
ومدى قبول املجتمع بها.
قيا�س  للباحث  وميكن   
حــد اخلــطــر مــن خــالل 

اأو  التو�شية  -  ميثل ال�شبط 
ويتخذ  احلــل،  اأو  املقرتح 

م�شارين:
-  اإع���������������������ادة ت�������س���ح���ي���ح 
)�����س����ي����ا�����س����ات ج���زئ���ي���ة 

موؤقتة(.
-  احل������د م����ن اآث��������ار غ��ري 
مرغوب فيها )�سيا�سات 

كلية م�ستدامة(.
-  لي�س كل م�شكلة لها خطر 
�شبط  اأداة  عمل  ميكن 
لـــهـــا، فـــعـــادة م����ا ي��رك��ز 
العنا�سر  على  ال�سبط 
ال���ت���ي ت��ن��خ��ف�����س ق���درة 
امل���ج���ت���م���ع ع���ل���ى حت��م��ل 
خ�����������ط�����������ورة ن����ت����ي����ج����ة 
خل���ط���ورة االآث������ار ال��ت��ي 

ترتبها.
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 واإذا ما ات�شح للباحث وجود هذا االلتزام فاإنه يت�شاءل “ما هو الواقع الفعلي لطبيعة 
التزاماته وواجباته جتاه  امل�شتقل يف  العن�شر  هل هناك تق�شري من  هذا االلتزام؟” 

العن�شر التابع؟ )ن�شبة الفجوة بني الواقع الفعلي وبني االلتزام املخطط له(.
 ويف حالة وجود الفجوة يف تنفيذ العن�شر امل�شتقل لاللتزام امللقى عليه جتاه العن�شر 
التابع فاإن على الباحث حتديد اأ�شباب هذه الفجوة والت�شاوؤل: هل تعود اأ�شباب الفجوة 
نطاق  خــار	  عوامل  اإلــى  تعود  هي  اأم  بها؟  التحكم  امل�شتقل  للعن�شر  ميكن  الأ�شباب 

العن�شر امل�شتقل؟
مثال: ما هو االلتزام الذي يقع على هيئة املوارد الب�شرية )العن�شر امل�شتقل( يف اإطار 
التزامها بتوطني الوظائف احلكومية )العن�شر التابع(؟ هل هي ملتزمة بن�شبة حمددة 
تبعا ال�شرتاتيجيتها اأو تبعا لقرارات حكومية؟ فاإذا ما وجد الباحث اأن هناك فجوة بني 
الن�شبة املقررة من التوطني وبني الواقع الفعلي هذا يدل على ابتعاد املتغري امل�شتقل عن 
انخفا�س  اأ�شباب  اأي  التباعد  اأ�شباب هذا  البحث يف  من  البد  وبالتايل  التابع،  املتغري 

ن�شبة التوطني عما هو مقرر فعليا.
ثانيا: التعرف على اأثر وخ�سائ�ص العالقة بني العن�سر التابع حمل الدرا�سة 

وبني غريه من العنا�سر التابعة االأخرى، وذلك من خالل:
- درا�شة طبيعة العالقة ونوعها بني العن�شر التابع والعنا�شر التابعة االأخرى )الرتكيز 
هنا ين�شب على درا�شة تاأثري العن�شر الذي يتم درا�شته على بقية العنا�شر التابعة، 
كاأن يكون العن�شر )اأ( هو حمل الدرا�شة، وبالتايل نبحث عن عالقته مع بقية العنا�شر 

التابعة االأخرى مثل )ب( و)	( ولي�س العك�س.
والدرا�شة  الرتكيز  حمور  هي   )	 و)  )ب(  العنا�شر  هذه  �شتكون  الحقة  مرحلة  ففي 
وبالتايل �شيتم درا�شة عالقة العن�شر التابع )ب( مع العن�شر التابع )اأ( و) 	( وهكذا.

فالعنا�شر التابعة تتبادل جمال الرتكيز يف الدرا�شة.
اإلى  يوؤدي  بال�شكل الذي  التابع  العن�شر  اأن ال ي�شتغرق كثريا يف درا�شة  الباحث  - على 

اإغفال املو�شوع اأو الظاهرة التي يكتب فيها الباحث.
- اإذا كان مو�شوع اال�شرتاتيجية اإحدى العنا�شر التابعة التي يتم درا�شتها يف مو�شوع 

تتبع م�شار التطور الكمي 
اأو النوعي للظاهرة حمل 
ـــة، فــالــبــاحــث  ـــش ـــدار� ال
الزيادة  مالحظة  ميكنه 
خــطــر  مـــ�ـــشـــتـــويـــات  يف 
املـــ�ـــشـــكـــلـــة مــــن خـــالل 
الزمني  التطور  مراقبة 
لهذا  مــقــارنــة  واإجـــــراء 
الزيادة،  ون�شب  التطور 
فــعــل  ردة  مـــقـــابـــل  يف 
املجتمع جتاه كل مرحلة 

مرت فيها الظاهرة.
وتـــ�ـــشـــكـــل املـــعـــلـــومـــات 
االإحــ�ــشــائــيــة واخلـــربة 
املــجــتــمــعــيــة الــ�ــشــابــقــة 
للباحث  ميكن  م�شدرا 
يــحــدد  اأن  خــاللــه  مـــن 
حــد اخلــطــر املــتــزايــد، 
اأخــرى  معلومات  اأي  اأو 
مــتــوفــرة لـــدى الــبــاحــث 
ذات  ت��ك��ون  اأن  ب�����س��رط 
ارتباطية )رقمية،  داللة 
وقــائــع، حــقــائــق( وعلى 
يغفل  ال  اأن  الـــبـــاحـــث 
العوامل  تــاأثــري  ــة  ــش درا�

عند  للباحث  -  اإر�ـــشـــادات 
اقرتاح اأدوات ال�شبط:

ح����ل����ول  ت�������ق�������رتح  ال    .1
خيالية تعجز احلكومة 
عن تطبيقها الأنها قد 

تكون:
ــطــاق املــيــزانــيــة  اأ.  خــــار	 ن

املقررة للدولة
ب. اأعـــلـــى مـــن تــقــديــرات 

امليزانية.
ال�شيا�شة  مــع  	.  تتعار�س 
ــة �ــشــواء  ــدول ــل ــامــة ل ــع ال
ــة  ــي ــزئ اجل اأو  الــكــلــيــة 
اأو  وزارة  )�ــشــيــا�ــشــة 

هيئة(.
اأدوات �سبط  2. اأقت��������������رح 
املعايري  �سمن  متزنة 

التالية:
تكون أ.  ال��ق��درة:  معيار 

قـــادرة  الــ�ــشــبــط  اأداة 
م�شار،  ت�شحيح  على 
غري  اآثــــــار  ــب  جتــن اأو 

مرغوب فيها.
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عن�شر  تف�شري  اإرجــاء  يتم  اأن  االأف�شل  من  فاإنه  مثال،  ــوزارات  ال اإحــدى  ك�شيا�شة  ما   
التي  الواقع  م�شكالت  ف�شر  قد  الباحث  يكون  حيث  عن�شر،  اآخــر  اإلــى  اال�شرتاتيجية 
تكون  قد  والتي  االأخرى  التابعة  للعنا�شر  درا�شته  عند  وذلك  اال�شرتاتيجية  تت�شمنها 

اإحدى عنا�شر االأهداف التي تت�شمنها اال�شرتاتيجية.
-وتعد عالقة اال�شرتاتيجية )عن�شر تابع( بغريها من العنا�شر التابعة اأدق واأرقى اأنواع 
اأي فجوة بني ما مت اإجنازه  العالقات الأنها تعطي موؤ�شرات تدليلية قيا�شية عن وجود 

ومابني ما هو خمطط له يف اال�شرتاتيجية.

الغري مرتبطة بالظاهرة 
ارتباطا  يدر�شها  الــتــي 
ــرا، فــقــد تــــوؤدي  ــش ــا� مــب
ـــوامـــل الــغــري  ـــع هـــــذه ال
ــــى زيــــادة  ــرة اإل ــش ــا� ــب امل
مـــ�ـــشـــتـــويـــات خـــطـــورة 
الظاهرة وبالتايل زيادة 
املجتمعي  القبول  عــدم 

للظاهرة.
ومـــن االأمــثــلــة عــلــى حد 
م�شتوى  هو  ما  اخلطر: 
ال�شلع  ــعــار  ــش اأ� ارتـــفـــاع 
ــات  ــفــئ الـــــــذي ميـــكـــن ل
اأن  ــط  ــش ــو� ــت امل ـــدخـــل  ال
تــتــحــمــلــه؟ هـــل ارتــفــاع 
االأ�ـــشـــعـــار مبـــقـــدار 20 
يعد  �شهر  لــكــل  درهــمــًا 
للفئة  مــقــبــول  مــ�ــشــتــوى 
يبلغ  الـــتـــي  املــتــو�ــشــطــة 
درهـــم   7000 ــهــا  دخــل
االرتفاع  اأن  اأم  �شهريا؟ 
يعد  درهمًا   15 مبقدار 
حدًا مقبواًل لهذه الفئة؟

م�����ع�����ي�����ار امل�������رون�������ة: ب. 
ــرتح عــلــى ا�ــشــتــعــداد  ــق امل
م�شكالت  اأي  ملــواجــهــة 
لها  طــارئــة غــري خمطط 
والـــتـــي متــثــل تـــطـــورات 
ملــ�ــشــكــالت اجــتــمــاعــيــة 

قائمة.
ت��ه�����������������������������������������������������دف ت.  اأن 

اإل����ى  ال�����س��ب��ط  اأدوات 
اإر���������س��������اء اأك����������رب ق����در 
م����ن اأف��������راد امل��ج��ت��م��ع: 
حل  هو  الــربملــاين  فاحلل 
ميثل  اأن  يجب  )متثيلي 
الفئات ومبا يحقق  جميع 

التوازن(
عملية  لي�س  3.ال�سبط 
ميكانيكية، ولكنها عملية 
متر بالعديد من املراحل 
احلكومية،  واالإج�����راءات 
الأن احلل �شريتب التزامات 
كااللتزامات  احلكومة  على 
الــتــ�ــشــريــعــيــة  اأو  املـــالـــيـــة 

)اإ�شدار قانون اأو قرار(.
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امل��ج��ت��م��ع  3.قابلية 
االأخطار:  حتمل  على 
قدرة  يعني مدى  والــذي 
املــجــتــمــع عـــلـــى حتــمــل 
هــــذا اخلـــطـــر، ومـــدى 
ميكن  التي  الت�شحيات 
املــجــتــمــع  يــقــدمــهــا  اأن 
لهذا  حتمله  �شبيل  يف 
اخلطر، ومدى تاأثري هذا 
ا�شتقرار  عــلــى  اخلــطــر 
االأو�ــــــشــــــاع املــعــيــ�ــشــيــة 
عام  وب�شكل  لـــالأفـــراد، 
تتفاوت  املجتمعات  فــاإن 
لــتــحــمــل  ــهــا  ــت ــي ــل قــاب يف 

اخلطر
مالحظة:

اأن  ــ�ــشــرورة  ــال ب - لــيــ�ــس 
ـــون لـــكـــل مــ�ــشــكــلــة  ـــك ي

خطر.
- ي���ت�������س���ح ال���ع���ن�������س���ر 
املتداخل اأو العنا�سر 
مرحلة  يف  املتداخلة 

التنبوؤ.

اأن ميـــثل جميع الفئات ومبا 
يحقق التوازن(

عملية  لي�س  3. ال�����س��ب��ط 
م��ي��ك��ان��ي��ك��ي��ة، ول��ك��ن��ه��ا 
عملية متر بالعديد من 
امل���راح���ل واالإج�������راءات 
احلــل  الأن  احل��ك��وم��ي��ة، 
على  الــتــزامــات  �شريتب 
احلــكــومــة كــااللــتــزامــات 
الت�شريعية  اأو  ــة  ــي ــال امل
)اإ�شدار قانون اأو قرار(.
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اخلطوة الثانية: حتديد العنا�سر املتداخلة، والعنا�سر الأقل حركة يف الظاهرة

العن�سر املتداخل
هو اأكرث العنا�سر حتركا يف الظاهرة، ويتميز بفعاليته وتاأثريه 

الكبري على بقية عنا�سر الظاهرة، ويربز يف مرحلة التنبوؤ
 اأهم خ�سائ�س العن�سر املتداخل:

اأكرث العنا�سر خطورة
)البعد الكمي(

تــاأثــرياتــه  وتـــــربز خــطــورتــه يف 
ال�شلبية املمتدة مع بقية العنا�شر 
العنا�شر  )عــدد  فيها  يوؤثر  التي 

التي يوؤثر فيها(
تعني  خــطــورة  العنا�شر  ــرث  اأك  -
هي  )مــا  الكمية  العالقة  اأبــعــاد 
العالقة بني هذا العن�شر التابع، 
االأخـــــــرى + عــدد  والــعــنــا�ــشــر 
العنا�شر الذي يوؤثر فيها ب�شورة 

�شلبية.

القدرة على التحمل

امل�شتقل  الــعــنــ�ــشــر  قــــدرة  ـــدى  م تــعــنــي 
)مو�شوع الدرا�شة( على اأن ي�شتغني عن 

وجود العن�شر التابع.
اأن  على  امل�ستقل  العن�سر  قدرة  اإن 
هي  التابع  العن�سر  وجود  عن  ي�ستغني 
التابع  العن�سر  فوجود  قدرة منخف�سة 

رئي�سي و�سروري للعن�سر امل�ستقل
مثال: ما هي قدرة �سيا�سة وزارة ال�سحة 
)العن�سر امل�ستقل( على اأن تكون ناجحة 
يف  اجلودة  عن�سر  غياب  وتتحمل 

امل�ست�سفيات )متغري تابع(
ال�سحة  وزارة  �سيا�سة  قدرة  كانت  فاإذا 
عالية يف حتمل غياب اجلودة ف�سيا�ستها 
�ستكون ناجحة حتى واإن غابت اجلودة، 
ومبعنى اآخر اأن تاأثري غياب اجلودة كان 
�سعيفا على �سيا�سة وزارة ال�سحة، ذلك 
يعني انخفا�س احتمال اأن يكون عن�سر 

اجلودة عن�سرا متداخال.

حد اخلطر )البعد الكيفي(

ــة بني  ــعــالقــة املــتــداخــل ــطــور ال ت
وغريه  املتداخل  التابع  العن�شر 
من العنا�شر االأخرى، اأي تف�شري 
امل�شتقبلي.  وتــطــورهــا  الــعــالقــة 

)االآثار ال�شلبية املتزايدة(
مــاهــو تــطــور الــعــالقــة بــني هــذا 
ـــــريه من  ــعــنــ�ــشــر الـــتـــابـــع وغ ال

العنا�شر االأخرى التابعة؟
العالقة  وجود  ا�شتمرار  حالة  يف 
بني العن�شر املتداخل ماهو احلد 
هذه  اإلــيــه  ت�شل  اأن  ميكن  ــذي  ال

العالقة؟
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حتديد املحاور اأو العنا�سر االأ�سا�سية 
للمو�سوع اأو الظاهرة حمل 

الدرا�سة.
العنا�شر  اإلى  ت�شري  املتداخلة  فالعنا�شر 
على  ي�شهل  ممــا  لــلــظــاهــرة،  الرئي�شية 
الفرعية  العنا�شر  على  التعرف  الباحث 
والــتــي متــثــل الــعــنــا�ــشــر االأقــــل حــركــة، 
وبالتايل متكني الباحث من دمج العنا�شر 

الرئي�شية التي تتداخل معها.
اأدوات  تقليل  اإلـــى  ـــوؤدي  ي ـــدوره  ب وذلـــك 
اأو  الــتــو�ــشــيــات  عـــدد  تقليل   ( ال�شبط 
املقرتحات ( والتي �شتوجه نحو االهتمام 
جوهر  ملعاجلة  حركة  االأكــرث  بالعنا�شر 

امل�شكلة.

بناء تراكمية �سحيحةحلل امل�سكالت 
االجتماعية التي يناق�سها الربملان

املتداخلة  للعنا�شر  الــبــاحــث  فمعرفة 
واالأقل حركة �شت�شمح له بت�شخي�س �شليم 
للظاهرة حمل الدرا�شة، ولن يلجاأ الباحث 
عند كتابته يف نف�س الظاهرة م�شتقباًل اإيل 
املتداخلة  العنا�شر  ذات  عن  بحثه  تكرار 

التي اأف�شحت عنها درا�شته ال�شابقة.

ماهي الفائدة التي �سيجنيها الباحث من حتديد العنا�سر 
املتداخلة، والعنا�سر االأقل حركة؟
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اخلطوة الثالثة: اإعداد جدول ال�سبط

اأدوات ال�سبط
العنا�سر املتعلقة 

بها
العالقة بني اأدوات ال�سبط وبع�سها

املخرج النهائي لل�سبط 
)احلد احلدي(

ــول  احلــل اإدرا	  ــم  ــت ي
واملــقــرتحــات الــتــي مت 
ــل اإلــيــهــا من  ــو�ــش ــت ال
 )1( ــــم  رق اجلــــــدول 
ـــي،  ـــائ ـــغ اجلـــــــــدول ال
هــذه  ــــدر	  ت اأن  عــلــى 
املـــــــقـــــــرتحـــــــات مـــع 
الذي  التابع  العن�شر 

ينا�شبها.

جــمــيــع  اإدرا	  يـــتـــم 
ــعــة  ــاب ــت الــعــنــا�ــشــر ال
ــا،  ــه ــت ــش درا� مت  الـــتـــي 
وتخ�شي�س كل عن�شر 
اأدوات  مبا ينا�شبه من 
ات�شحت  التي  ال�شبط 
يف اجلــدول رقم )1( 

اجلدول الغائي.

-هناك 3 اأنواع من العالقات بني اأدوات ال�شبط:
.  اأدوات �سبط متداخلة،الأنها موجهة نحو عنا�سر متداخلة  1

يف االأ�سا�س.
عالقة  بينها  يجمع  ال  التي  التابعة  العنا�شر  امل�سرتك:  2.  احلل 
بني  يجمع  واإمنا  االأولــى،  احلالة  كما هو يف  املتداخل  العن�شر 
هذه العنا�شر فكرة التو�شية امل�شرتكة، فهذه العنا�شر تتقا�شم 
ذات فكرة التو�شية واإن بدت �شياغة التو�شيات خمتلفة، ولكنها 

متفقة يف جوهر الفكرة التي تدور حولها التو�شية.
3.  اأدوات �سبط �سيتم ا�ستبعادها: وهي التي ال تنتمي اإلى اأي من 
احلالتني ال�شابقتني، اأي تلك التو�شيات التي ال يربط بينها اأي 

رابط م�شرتك واإمنا هي تو�شيات حمتفظة با�شتقالليتها.
من  اأخــرى  تو�شيات  هناك  اإلــى  التو�شيات  هذه  ا�شتبعاد  ويرجع 
النوعني ال�شابقني �شتجبها، كما اأنها قد تكون تو�شيات دقيقة جدا، 
متثل قيدا على اجلهات التنفيذية، وال تت�شم باملرونة وبالتايل البد 

من اإتاحة الفر�شة لالحتفاظ بالتو�شيات االأكرث مرونة.

اإعـــــادة �ــشــيــاغــة الــتــو�ــشــيــات 
بحيث تعرب عن جملة واحدة.
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ورقة خال�سة النتائج

اأوال: املقدمة: ......) 3-2 �سفحات( تلخ�س كل من:
اجلدول الغائي )التف�سري، التنبوؤ، ال�سبط( وعنا�سره االأ�سا�سية.. 1
جدول ال�سبط وعنا�سره الرئي�سية.. 2
اأهم النتائج التي مت التو�سل اإليها من خالل اجلدول الغائي وجدول ال�سبط.. 3

ثانيا : العنا�سر املتداخلة: يتم درا�سة كل العنا�سر املتداخلة من حيث:
عالقة العن�سر املتداخلة )التابعة( مع املتغري امل�ستقل، بحيث يتم االإجابة عن ال�شوؤال التايل:. 1

-  ما هو اأثر حركة العن�شر املتداخل االأول )اأ( على العن�شر امل�شتقل )املو�شوع حمل الدرا�شة؟( ويتم ا�شتخدام 	
اأ�شلوب التبنيد يف تو�شيح نتائج هذه احلركة، مثل: يربز هذا االأثر يف التايل:

.......................أ. 
......................ب. 
..........................ت. 

- ويتم 	 الدرا�شة؟(  حمل  )املو�شوع  امل�شتقل  العن�شر  على  )ب(  الثاين  املتداخل  العن�شر  حركة  اأثر  هو  ما   
املتداخلة  العنا�شر  الطريقة مع  ويتم تكرار نف�س  نتائج هذه احلركة.  التبنيد يف تو�شيح  اأ�شلوب  ا�شتخدام 

االأخرى.
حركة العنا�سر املتداخلة مع غريها من العنا�سر التابعة االأخرى، بحيث يتم االإجابة عن . 2

ال�شوؤال التايل:
- ما هو اأثر حركة العن�سر املتداخل االأول )اأ( مع العن�سر التابع )ب(؟ ويتم تبادل موقعي )اأ( و)ب( 	

يف الدرا�شة، ويتم ا�شتخدام اأ�شلوب التبنيد يف تو�شيح نتائج هذه احلركة، مثل: يربز هذا االأثر يف التايل:
.......................أ. 
......................ب. 

ثالثا: املقرتحات متثل: احلل امل�سرتك للعنا�سر املتداخلة من جدول ال�سبط.
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5. حتليل امل�سمون لالأهداف اال�سرتاتيجية

اأ. جدول حتديد االأولويات االجتماعية

هذه  عن  ع��ربت  امليزانية  امليزانية،واأن  اأول��وي��ات  مع  تتوافق  االجتماعية  االأول��وي��ات  اأن  من  التاأكد  اإلى  اأ�شا�شا  الجتماعية  االأولويات  حتديد  جدول  يهدف 
االحتياجات، كما تهدف يهدف هذا اجلدول اإلى:

y  اإبراز اجلوانب االجتماعية للميزانية، باعتبار اأن الربملان وهو ب�شدد مناق�شته للميزانية ومن منطلق فكرة التمثيل، فاإنه يركز على البعد االجتماعي اأو نقل اأولويات
املواطنني واهتماماتهم اإلى بنود امليزانية.

y .ر�شد االولويات االجتماعية من خالل تو�شيات الربملان وروؤيته يف تعديل القوانني ومناق�شاته للمو�شوعات العامة على مدار العام املا�شي

y :ميكن للع�شو اأن ي�شكل مالحظات نهائية من هذا اجلدول يف اإطار املقارنة بني اأولويات امليزانية واالأولويات االجتماعية، وما يتفرع من ذلك من اأربعة احتماالت، وهي

y .توافق االأولويات االجتماعية مع اأولويات امليزانية احلكومية

y .اختالف االأولويات االجتماعية مع اأولويات امليزانية احلكومية

y .احلفاظ على نف�س امل�ستهدفات الرقمية يف ال�شنوات ال�شابقة للميزانية دون مراعاة للتطورات االجتماعية

y .ظهور اأولويات اجتماعية جديدة مل تراعيها اأولويات امليزانية
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جدول الأولويات والحتياجات الجتماعية

الهدف اال�سرتاتيجي

اأولويات امليزانية 
يف �سوء االأهداف 

واخلطط 
الت�سغيلية

امل�ستهدف الرقمي
االأولويات واالحتياجات 

االجتماعية املتالئمة مع 
اأولويات امليزانية

امل�ستهدف الرقمي
االختالف بني االأولويات 

واالحتياجات االجتماعية واأولويات 
امليزانية

مالحظات
نهائية

حتديد االأهداف 
اال�شرتاتيجية للوزارة 
اأو الهيئة اأو املوؤ�ش�شة 

ل�شنة حمددة مثال لعام 
2010م

ربط كل هدف 
ا�شرتاتيجي بخططه 

الت�شغيلية

حتديد )التكلفة 
املالية( التي 

ر�شدتها الوزارة 
لتنفيذ كل خطة 

ت�شغيلية على حدة

1-يقوم الباحث بالرجوع اإلى 
م�شابط اجلل�شات لعام 2009م 
ال�شتخرا	 االولويات االجتماعية 

التي طالب بها االأع�شاء.
-وميكن للباحث ا�شتخال�س هذه 
االولويات واالحتياجات من خالل 
القوانني التي ناق�شها الربملان، اأو 
االأ�شئلة التي تقدم بها االأع�شاء، 
اأو من خالل مناق�شة املو�شوعات 

والتو�شيات .
2. ير�شد الباحث االأولويات 

االجتماعية التي اأخذت بها 
احلكومة ا�شتجابة ملطالب 

الربملان االجتماعية. وتتج�شد 
ا�شتجابة احلكومة من خالل 

االأهداف اال�شرتاتيجية اأو 
اخلطط الت�شغيلية املتوافقة مع 

االأولويات االجتماعية.

-ير�شد الباحث املبالغ 
املالية التي اقرتح 

االأع�شاء تخ�شي�شها 
لالأولويات واالحتياجات 
االجتماعية التي عربوا 

عنها.
- اأحيانا قد ال يجد 

الباحث اأي مبالغ مالية 
اقرتحها االأع�شاء، 

بالتايل فاإن الباحث 
ال ي�شتكمل تعبئة هذا 

العمود .

يقوم الباحث بر�شد وا�شتخال�س 	 
اأوجه االختالف بني االأولويات 

واالحتياجات االجتماعية والتي 
عرب عنها اأع�شاء الربملان، وبني 

تلك االلولويات واالحتياجات التي 
ركزت عليها احلكومة وبرزت يف 

ميزانية الوزارة .

و�شتربز نتائج تلك املقارنة يف 4 	 
حاالت هي:

 االختالفات بني االأولويات . 1 
االجتماعية واأولويات امليزانية.

 الت�شابه بني االأولويات االجتماعية . 2 
واأولويات امليزانية.

3 . اأولويات اجتماعية مت ترجمتها  
اإلى اأولويات يف امليزانية ولكن مل 

يخ�ش�س لها اأي مبالغ مالية.

 اأولويات اجتماعية تتالءم . 4 
مع اأولويات امليزانية ولكن مت 

تخ�شي�س اعتمادات مالية 
منخف�شة لها.

تتمثل املالحظات 	 
النهائية يف:

تخ�شي�س . 1
اعتمادات 

مالية الأولويات 
اجتماعية مل يتم 
التعبري عنها يف 
ميزانية الوزارة.

 تخ�شي�س . 2
اعتمادات 

مالية الأولويات 
اجتماعية ظهرت 

يف امليزانية 
واخلطط 
الت�شغيلية 

للوزارة، ولكن مل 
يتم اعتماد اأي 

مبالغ مالية لها.
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ب. جداول قيا�س اال�سرتاتيجية

اجلدول رقم )1(   اجلدول التمهيدي

النطاقالتكلفةالتميزالهدف

y  اخلــطــة اأهـــــدف  جــمــيــع  اإدار	  يــتــم 
اال�شرتاتيجية املراد درا�شتها.

y  يتم اختبار كل هدف ا�شرتاتيجي من
حيث: التميز، التكلفة، النطاق.

y  تتفاوت االأهداف يف درجة متيزها والتي ترتبط مبدى قدرة الهدف على نقل املجتمع اإلى و�شع
اأف�شل، يف اإطار يتنا�شب مع البيئة الداخلية واخلارجية.

y  اأنه هدف طموح اأم  الداخل؟  اأهداف  الهدف هل هو مكر�س خلدمة  يقي�س اجتاه  اأن  الباحث  على 
لتحقيق م�شتويات متقدمة تبعا ملا هو �شائد يف الدول املقارنة.

y  وتبعا له يجب على الباحث اأوال االهتمام بدرا�شة البيئة الداخلية للهدف ويق�شد بها: نطاق واإطار
املجتمع الوطني اأو املحلي الذي يطبق به الهدف، بحيث يدر�س الباحث امل�شكالت احلالية التي 
�شيعاجلها الهدف، وكذلك امل�شكالت املتوقعة خالل الفرتة الزمنية املقبلة والتي تغطيها اخلطة 
تبعا لفرتة زمنية حمددة  امل�شكالت  نتائج  اإلى  النظر  الباحث  يتطلب من  اال�شرتاتيجية، وذلك 
والتي يغطيها الهدف اال�شرتاتيجي، وذلك باال�شتناد اإلى املوؤ�شرات واملتغريات املرتبطة بامل�شكلة.

-عند درا�شة مدى تالءم وتوافق الهدف مع الو�شع الداخلي يف الدولة، يجب االأخذ باالعتبار:
اأولويتها وخطورتها، ومدى اإحلاحها وتهديدها  -امل�شاكل الداخلية التي �شيعاجلها الهدف، من حيث 
للمجتمع؟ فالباحث يت�شاءل عن مدى قدرة الهدف على معاجلة م�شكالت الواقع؟ اأم اأن الهدف جتاهل 
اإلى  االنتقال  ثم  ومن  االأولــى  املرحلة  يف  حلها  بالوزارة  اجلدير  من  كان  والتي  امللحة  امل�شاكل  بع�س 

�شياغة الهدف بالطريقة احلالية؟
-على الباحث اأن يت�شاءل هل الهدف قريب من الواقع؟ اأم هو بعيد ويطمح اإلى حتقيق اأهداف بعيدة 
جدا؟ فو�شع اأهداف بعيدة على ح�شاب جتاهل م�شاكل الداخل �شيوؤدي اإلى عرقلة تنفيذ الوزارة لذلك 

الهدف الأن البيئة يف الداخل لن ت�شاند تنفيذ هذا الهدف.
تت�شل مبو�شوع  والتي  وامللحة،  االأولوية  ذات  االجتماعية  واملطالب  الداخلية  امل�شاكل  اأن حتدد  -البد 
الهدف، ومن ثم نبداأ باحلكم على مدى توافق الهدف مع الداخل، وهل الهدف �شيعالج تلك امل�شاكل 

واملطالب و�شيتعامل معها؟ اأم انه ابتعد عنها؟
-كما يت�شاءل الباحث هل من املفيد الو�شول اإلى معايري عاملية يف هذه املرحلة من تطور املجتمع؟ اأم 

اأن االأف�شل الرتكيز على معاجلة م�شاكل الداخل اأوال؟
-اإذ كان الهدف �شين�شئ خدمة جديدة، يت�شاءل الباحث: هل م�شكالت وواقع الداخل ت�شتدعي يف هذه 
اأم تقدمي  املقدمة حاليا؟  اأم تطوير اخلدمات  اإن�شاء خدمات جديدة؟  املجتمع  بها  التي مير  املرحلة 
والو�شول  بعد تقدمي اخلدمات، وتطويرها  اأخرية  اإن�شاء اخلدمات هي مرحلة  الأن  خدمات متميزة؟ 

بها اإلى التميز.
y  اجلانب هو  الهدف  درا�سة متيز  عند  الباحث  اإليه  ينظر  اأن  ال��ذي يجب  االآخ��ر  اجلانب  اأم��ا 

اخلارجي اأي البيئة اخلارجية للهدف ونعني بها امل�شتوى االإقليمي اأو العاملي للدولة حمل الدرا�شة 

y  ــــــد ــــــر�ــــــش ي
ـــــاحـــــث  ـــــب ال
ال�����ت�����ك�����ل�����ف�����ة 
امل��������������ادي��������������ة 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ك��ل 
ال����������ه����������دف، 
ها  يد لتحد و
فـــاإنـــه يــرجــع 
اإلى امليزانية، 
ــــــة  ــــــرف ــــــع مل
الــــتــــكــــلــــفــــة 
االإجـــمـــالـــيـــة 
لــــتــــنــــفــــيــــذ 

الهدف.
y  بـــــــعـــــــ�ـــــــس

االأهـــــــــــداف 
لـــهـــا ت��ك��ل��ف��ة 
اج���ت���م���اع���ي���ة 
مثل: مراعاة 
ــــــــهــــــــدف  ال
ملــ�ــشــتــويــات 
ـــــــمـــــــو  ـــــــن ال
والـــدخـــل يف 
املـــجـــتـــمـــع، 
والــــــقــــــيــــــم 
ـــثـــقـــافـــيـــة  ال
واالجتماعية 
الـــ�ـــشـــائـــدة، 

y  :بالنطاق يق�شد 
مـــــدى انــ�ــشــجــام 
وتــنــا�ــشــب الــهــدف 
اخت�شا�شات  مــع 

الوزارة.
y  اأن للباحث  ميكن 

يــ�ــشــتــعــني بــقــانــون 
اإنــ�ــشــاء الــــوزارات 
ــى  لـــتـــتـــعـــرف عــل

اخت�شا�شاتها.
y  ـــعـــد االأهــــــــداف ت

ـــم  ـــت ـــه الـــــــتـــــــي ت
اإجراءات  بتح�شني 
الــعــمــل الــداخــلــيــة 
واإجـــــــــــــــــــــراءات 
الــــــتــــــوظــــــيــــــف 
املاأ�ش�شة  وحتقيق 
ـــــــــــــوزارات  ال يف 
هـــــــي اأهـــــــدافـــــــا 
ـــــل �ــشــمــن  ـــــدخ ت
اخـــتـــ�ـــشـــا�ـــشـــات 

الوزارة.
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النطاقالتكلفةالتميزالهدف

y  والتي يطبق فيها الهدف، فعلى الباحث اأن يدر�س الو�شع القائم وال�شيا�شات املقارنة يف الدول
املجاورة اأو الدول املتقدمة والتي ميكن القيا�س عليها.

y  عند درا�شة الباحث لالأو�شاع االإقليمية اأو الدولية يجب اأن يت�شاءل هل هناك م�شاكل ذات اأولوية
يجب حلها اأوال يف الداخل قبل االنتقال اإلى اأف�شل املمار�شات يف التجارب املقارنة؟ هل دول العامل 
االأخرى ت�شعى اإلى تطوير تلك املجاالت بطرق معينة؟ وما هو مدى تطورها احلايل واإلى اأين و�شلت 

هذه الدول؟
y  بعد اأن ينتهي الباحث من درا�سة الو�سع اخلارجي والداخلي للهدف، �سيكون اأمام واحد من

هذه احلاالت الثالث التي ت�سف الهدف يف اإطار بيئته الداخلية واخلارجية:
توافق الداخل مع اخلارج )االختالفات ب�سيطة بينهما(.. 1
ت�سادم الداخل مع اخلارج )هدف غري مثايل(.. 2
 تعادل الداخل مع اخلارج )هدف مثايل فالبيئة الداخلية م�ساوية متاما للبيئة اخلارجية(.. 3

-وعند انتهاء الباحث من املقارنة فاإنه �شيختار اإحدى احلاالت ال�شابقة والتي تو�شف الهدف.
- وعلى الباحث اأن يكون حذرا يف اختيار العبارات التي حتكم على مدى متيز الهدف، فال يكتب مثال 

واإمنا ي�شتبدلها بعبارة “الهدف غري متوافق مع اخلار	”. باأن “الهدف مت�سادم مع اخلار	”، 
- باالإ�شافة اإلى ذلك فعلى الباحث اأن ال يكتب باأن “باأن الهدف غري متميز” الأن ا�شتخدام مثل هذه 
العبارات قد ت�شكل اإحراجا للحكومة يف حالة ا�شتخدام االأع�شاء لتلك العبارات عند مناق�شتهم لتميز 

االأهداف مع ممثلي احلكومة.
- وتبعا له فاإن على الباحث اأن يكتب التايل:

-بعد درا�شتنا للهدف تو�شلنا اإلى اأنه: مثال “متوافق مع الو�شع الداخلي للدولة، وكذلك مع االجتاهات 
الدولية، وذلك لالعتبارات التالية:

ال�شائد يف . 1 الو�شع يف الداخل: يتوافق الهدف مع الو�شع الداخلي الأنه .......)عــرب عن الو�شع 
داخل الدولة والذي جاء الهدف متوافق معه(.

التجارب . 2 اأبــرز  .....)ار�ــشــد  الأنــه  الدولية  االجتاهات  مع  الهدف  يتوافق  اخلــار	:  يف  الو�شع   
وال�شيا�شات االإقليمية اأو الدولية املرتبطة بالهدف(.

y  وكــــــذلــــــك  
املــــ�ــــشــــتــــوى 
الــتــعــلــيــمــي 
لــــلــــفــــئــــات 

املجتمع.
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مثال على تطبيق اجلدول التمهيدي

اخلطة اال�سرتاتيجية لوزارة ال�سحة

النطاق التكلفة التميز الهدف اال�سرتاتيجي

ـــقـــع الــــهــــدف �ــشــمــن  ي
وزارة  ـــا�ـــس  ـــ�ـــش اخـــت
هي  فــالــوزارة  ال�شحة، 
بتطوير  اأ�شا�شا  املعنية 
الفنية  ــقــدرات  ال وبــنــاء 
ــات  ــئ ــف ــل واالإداريــــــــــــــة ل
على  لــديــهــا  الــعــامــلــة 
تخ�ش�شاتهم  اختالف 

وم�شتوياتهم .

12.570.000
y  درا�شتنا وبعد  ت�شغيلية،  9 خطط  وذلك من خالل  الــوزارة  العاملني يف  اأداء  تطوير  اإلى  الهدف  ي�شعى 

للهدف ات�شح لنا باأنه غري متوافق مع الو�شع الداخلي للدولة ومع االجتاهات والتجارب الدولية، وذلك 
بناء على االعتبارات التالية:

اأ.الو�سع يف الداخل:
y  ركز الهدف على تطوير قدرات العاملني الفنية واالإدارية وهذه مرحلة الحقة، فاملرحلة االأولى ت�شتلزم

وهي  الداخل  يف  ملحة  م�شكلة  معاجلة  جتاهل  الهدف  اأن  يعني  هذا  الوطنية،  الكوادر  وتوفري  اإيجاد 
انخفا�س ن�شبة املواطنني. وبالتايل كان البد للهدف اأن يت�شمن خطط ت�شغيلية ال�شتقطاب املواطنني يف 

اإلى الكادر.
y  اإجمايل من   %  22.3 اأن االأطباء املواطنني ي�شكلون  اإلى  2008م ال ت�شري   فاإح�شائيات الوزارة لعام 

االأطباء العاملني يف وزارة ال�شحة، يف حني تبلغ ن�شبة املواطنني الفنيني 28 %، وتنخف�س ن�شبتهم يف 
التمري�س لت�شل اإلى 8.4 %.

y  تغيب العلمية يف حني  وامللتقيات  التدريبية  الــدورات  على  املعتمد  والتاأهيل  التدريب  على  تركز اخلطة 
الربامج طويلة االأمد والتي تهدف اإلى التخ�ش�شية يف اأداء املهن الطبية، يف حني خ�ش�شت هيئة دبي 
ال�شحية “برنامج دبي التدريبي” املوجه الإعداد املتدرب بعد تخرجه من كلية الطب لي�شبح متخ�ش�شا 

يف فرع من اأفرع الطب املختلفة.

ب.الو�سع يف اخلارج:
y  يف ال�شعودية تقدم كل من مدينة امللك فهد الطبية واملعاهد ال�شحية االأهلية، واالأكادميية الدولية للعلوم

ال�شحية برامج ودبلومات متخ�ش�شة يف املجاالت الطبية والفنية واالإدارية املت�شلة بالقطاع ال�شحي، 
والتي ت�شتمر اأكرث من عام. كما تقدم الهيئة ال�شعودية للتخ�ش�شات ال�شحية برامج درا�شات عليا لغر�س 

التاأهيل العايل يف املجاالت ال�شحية املختلفة.

بناء وتطوير القدرات 
الفنية واالإدارية
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جدول رقم )2(  قيا�ص االأداء للخطط الت�سغيلية

مالحظات النتائج املتحققة قابلية اخلطط الت�سغيلية للقيا�س )هل ميكن قيا�سها ؟(
حمددات 

اال�سرتاتيجية
• ــــالحــــظــــات هــي 	 امل

اخلــال�ــشــة املــركــزة 
ــــــــن الــــنــــتــــائــــج  م
مت  الــتــي  االأ�شا�شية 

التو�شل اإليها.
• ــــــــــال عــــلــــى 	 مــــــــــث

املــــــالحــــــظــــــات: - 
تــــتــــ�ــــشــــم اخلــــطــــة 
بـــالـــواقـــعـــيـــة الأنـــهـــا 
-...............
اأكـــــــتـــــــب تـــــربيـــــرا 
يف   ،  - خمــتــ�ــشــرا 
لي�شت  ـــا  ـــه اأن حـــني 
لعدم  للتنفيذ  قابلة 
ــر  ــش ــا� ــن ــع تــــوفــــر ال
 ....... فيها  التالية 
تــربيــرا  اأكـــتـــب   –

خمت�شرا-
• لــلــبــاحــث 	  ميـــكـــن 

ي�سيف  اأن  كــذلــك 
ف����ك����رة ج�����دي�����دة مل 
ي�شبق له اأن اأو�شحها 
وتناولها يف االأعمدة 
ال�شابقة،  الــثــالثــة 
ذلـــك )على  ومــثــال 
واقعية  مــن  الــرغــم 

-تعرب النتائج املتحققة عن النتائج االأكرث 
بعدًا، وميكن للباحث اأن ي�شتخرجها من:

ميكن  )خانة  اجلــدول  من  الثاين  -العمود 
قيا�شها( وذلك بالرجوع اإلى معيار ارتباط 
قيا�س  فعند  بالهدف.  الت�سغيلية  اخلطة 
الباحث ملدى ارتباط اخلطة بالهدف يكون 
قد ك�سف عن درجة االرتباط واأظهر نتائج 
)النتائج  عمود  يف  اأنــه  حني  يف  حمــدودة، 
االأكرث  النتائج  عن  يبحث  فاإنه  املتحققة( 

بعدا املرتتبة على هذا االرتباط.
معيار  ــى  اإل الــرجــوع  للباحث  ميكن  كما   -
الواقعية والذي �شبق اأن مت قيا�شه واختباره 
يف  وذلــك  اجلـــدول،  من  الثاين  العمود  يف 
والتي  ب��ع��دا  االأك����رث  ال��ن��ت��ائ��ج  عــن  البحث 

�شتعود على املنتفعني من تطبيق اخلطة.
نتائج  من  ت�شتق  املتحققة  فالنتائج  -اإذًا 
الواقعية واالرتباط بالهدف، ولكنها اأكرث 
اأن  فبعد  منهما.  اأو�شع  بعد  وذات  عمومية 
هاذين  توفر  اختبار  مــن  الباحث  ينتهي 
املعيارين –االرتباط والواقعية- يف اخلطة، 
�شتتوفر لديه نتائج ذات بعد واأثر حمدودين، 
البحث  يف  موجه  يكون  الباحث  تركيز  الأن 
عن فكرة االرتباط اأو الواقعية بحد ذاتها، 
اأما يف عمود )النتائج املتحققة( فاإن تركيز 
االأكرث  النتائج  على  من�شبا  يكون  الباحث 
اختبار  فكرة  على  يقوم  فــاجلــدول  بــعــدا، 

• يتم اختبار مدى اإمكانية قيا�س كل خطة ت�شغيلية مرتبطة بهدف ا�شرتاتيجي.	
• هناك اأربعة معايري الختبار مدى قابلية اخلطة للقيا�س وهي:	
اخلطة . 1 اإليها  املوجهة  الفئة  م�شاكل  حلل  الهدف  نفعية  تعني  الواقعية: 

الت�شغيلية )النتائج املبا�شرة لتنفيذ وتطبيق اخلطة الت�شغيلية(.
تعني الواقعية كذلك: هل فكرة اخلطة الت�شغيلية لها مربر واحتيا	 أ. 

فعلي على اأر�س الواقع؟
كما تعني الواقعية اأي�شا: مدى اجنذاب اخلطة حلل م�شاكل الداخل، ب. 

التوجهات  ابتعدت وخالفت  لو  واقعية حتى  اأن تكون اخلطة  وميكن 
واملمار�شات الدولية.

يف . 2 التاليني  العن�شرين  توفر  مــدى  خــالل  من  وذلــك  للتنفيذ:  القابلية 
اخلطة الت�شغيلية:

التحديد: اخلطة غري معقدة، وعنا�شرها حمددة، وخطواتها متكاملةأ- 
الو�سوح: و�شوح اجلهات املنفذة، و�شوح االأدوار، و�شوح امل�شتفيدين من ب- 

تنفيذ اخلطة.
يف . 3 توفرهما  مدى  قيا�س  يتم  االإمكانات  من  نوعني  وهناك  االمكانات: 

اخلطة الت�شغيلية وهما:
خطة  لكل  املر�شودة  املالية  املبالغ  خالل  من  وتربز  مادية:  امكانات  اأ. 

ت�شغيلية من خالل ميزانية الوزارة.
جمال  يف  املتخ�ش�شة  الب�شرية  الكوادر  توفري  مثل  اجتماعية:  امكانات  ب. 

وظيفي.
الذي  بالهدف  الت�سغيلية  اخلطة  ارتباط  مدى  به  يق�سد  بالهدف:  4.االرتباط 

اندرجت تلك اخلطة الت�شغيلية يف اإطاره.
-يعرب االرتباط بالهدف عن النتائج املتخ�س�سة والل�سيقة بتنفيذ الهدف.

يتم ا�ستخراج االرتباط بالهدف من خالل متغريين هما:
هو  )ما  مثال  الهدف  على  الت�شغيلية  اخلطة  تنفيذ  اأثــر  هو  ما  االأث���ر:  متغري  اأ. 
م�شتوى  “حت�شني  هدف  “على  امل�شت�شفيات  “ اإن�شاء  الت�شغيلية  اخلطة  تنفيذ  اأثر 

اإدرا	  ـــــم  ـــــت -ي
جــمــيــع االأهـــــداف 
ــة،  ــجــي ــي ــشــرتات اال�
وما يرتبط بها من 

خطط ت�شغيلية.
باخلطة  يق�شد   -
اإطــار  الت�شغيلية: 
ــمــن  ــ�ــش ــت عــــمــــل ي
جمـــــمـــــوعـــــة مـــن 
االإجــــــــــــــــــــراءات 
تنفيذها،  املطلوب 
وزارة  كل  قبل  من 
حكومية  جــهــة  اأو 
يف نطاق االأهداف 
مدة  خالل  العامة 

زمنية حمددة.
باأنها  تــعــرف  كما 
االإطـــــــار الــعــلــمــي 
ـــرتجـــم  الــــــــــذي ي
ــــى  االأهــــــــــداف اإل
وو�ــشــائــل  �شيا�شة 
لتحقيق  وا�ــشــحــة 
هـــــذه االأهــــــــداف 
خالل فرتة مقبلة.



237االوراق و الدرا�سات الربملانية

مالحظات النتائج املتحققة قابلية اخلطط الت�سغيلية للقيا�س )هل ميكن قيا�سها ؟(
حمددات 

اال�سرتاتيجية
• واقعية 	 مــن  الــرغــم 

هناك  ولكن  اخلطة 
ـــرية  مــــ�ــــشــــاكــــل كـــث
تنفيذها  �ــشــتــواجــه 

وهي ......(

اختبار  فكرة  على  يقوم  فاجلدول  بعدا،   
النتائج، ومتكني الباحث من تعديل نتائجه 
يف اأي مرحلة اإذا ما اأثبتت مرحلة ما عدم 
�شحة نتائج املرحلة ال�شابقة، وهذه اإحدى 
امل�شمون  حتليل  منهجية  يف  العمل  ميزات 
تنطلق من  والتي  اال�شرتاتيجية،  لالأهداف 
التحليل الب�شيط ومن ثم االنتقال اإلى نتائج 
اأكرث بعدا والتي تبلغ اأق�شى مدى وبعد لها 
“جدول تقييم اخلطط  يف اجلدول االأخري 
املنهجية  هــذه  تتيح  وبذلك  الت�شغيلية”، 
والتدقيق  الختبار  الباحث  اأمــام  الفر�شة 
اإليها يف كل  يتو�شل  التي  النتائج  يف �شحة 

مرحلة.

اخلدمات  م�شتوى  “حت�شني  هدف  “على  امل�شت�شفيات  “ اإن�شاء  الت�شغيلية  اخلطة 
ال�شحية”؟(

ب. متغري العدم: افرتا�س عدم وجود اخلطة الت�شغيلية، اأي ماذا �شيحدث من اأثر 
يف حالة التخلي عن تنفيذ هذه اخلطة؟ مثال )يف حالة عدم وجود امل�شت�شفيات كيف 

�شيوؤثر انعدامها وعدم وجودها على م�شتوى اخلدمات ال�شحية؟(.
-هناك 3 اأنواع من االرتباط بني اخلطة الت�سغيلية والهدف وهي:

ارتباط �سروري وقوي: يعني باأن االرتباط بني اخلطة والهدف عايل فهناك 	 
نتائج اإيجابية عديدة مرتتبة على تنفيذ اخلطة، يف حني اأن عدم تنفيذ اخلطة 
اإلى نتائج �سلبية، وترتاوح ن�سبة االرتباط القوي بني اخلطة والهدف  �سيوؤدي 

بني 60  %- 100 %.
النتائج 	  مع  اخلطة  تنفيذ  من  االإيجابية  النتائج  تت�شاوى  متو�سط:  ارتباط 

بني  املتو�سط  االرتباط  ن�سبة  وت��رتاوح  اخلطة،  هذه  وجود  عدم  على  املرتتبة 
اخلطة والهدف بني 50 %- 60 %.

املرتتبة 	  االإيجابية  فالنتائج  اخلطة  تنفيذ  عدم  االأف�شل  من  �سعيف:  ارتباط 
ال  اخلطة  تلك  تواجد  عدم  اأن  كما  متوا�شعة،  نتائج  هي  اخلطة  تنفيذ  من 
يوؤثر بن�سبة عالية على الهدف. وترتاوح ن�سبة االرتباط ال�سعيف بني اخلطة 

والهدف بني 40 % واأقل.
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جدول )3( قيا�س اأهداف ال�سرتاتيجية

االأهداف
اال�ستخدام املتاح للموارد من 

اخلطة الت�سغيلية
اال�ستخدام االأمثل للموارد

البدائل املتاحة اأمام 
اال�ستخدام املتاح 

للموارد
اإدرا	  ــم  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ يــت
جـــمـــيـــع االأهـــــــــداف 
اال�ـــشـــرتاتـــيـــجـــيـــة.

يرى فون: باأن االأهداف العامة عندما جنري وراءها يف اال�شرتاتيجيات الوطنية، وا�شرتاتيجيات يتم اإدرا	 اخلطط الت�شغيلية.
العمل، فاإن هذه االأهداف العامة قد تبدو خادعة يف النتائج التي تف�شي اإليها، الأنه مل يتم تقدير 
وقيا�س اال�ستخدام االأف�سل ملوارد املجتمع، كما اأنه مل يتم تقدير اأف�شل البدائل املمكنة لتحقيق 

هذا الهدف.
اإثبات  اأو  التي ت�شمله،  اأو اال�شرتاتيجية  فمهمة الربملان ال تقت�شر على ت�شيد اخلطاأ يف الهدف 
�شحة هذا الهدف، حيث اأن ذلك لن يفيد الربملان واأع�شاءه اإال بالقدر الذي يعود فيه الهدف اأو 

اال�شرتاتيجية من جديد اإلى احلكومة.
اإلى  عمليا  ذلك  ونقل  للمجتمع،  واالولويات  االحتياجات  حتديد  هو  الربملان  مهام  اإحدى  ولكن   
اال�شرتاتيجية، وهذا لن يتحقق للربملان اإال من خالل التاأكيد على فكرة اال�ستخدام االأمثل واملتاح 
للموارد، حيث اأنه بدون هذا اال�شتخدام االأمثل فاإن اال�شرتاتيجية وما يرتبط بها من اأهداف وما 

ينتج عنها من خطط، اأمنا �شتدور يف حلقة مفرغة.
- يف عمود اال�شتخدام االأمثل فاإن الباحث يبحث عن اإجابة لل�شوؤال التايل: هل ما و�سعته احلكومة 
من خطط ت�سغيلية لالأهداف يعترب اأف�سل ما ميكن حتقيقه للهدف اال�سرتاتيجي؟ ولالإجابة 
عن هذا الت�شاوؤل فاإنه يتم ا�شتخدام املعادلة التالية: اال�ستخدام االأمثل للموارد = عوامل القوة 

+ التهديدات – عوامل ال�سعف
املالية، وتو�سيح  امل��وارد  ا�ستخدام  الهدر يف  ن�سبة  بيان رقمي ميثل  املعادلة هو  -اإن ناجت تلك 

عوامل الفقد.
-يتم قيا�س اال�شتخدام االمثل لكل خطة ت�شغيلية على حدة، وعندما تكون اإجمايل عوامل القوة 
التي تت�شم بها اخلطط الت�شغيلية املندرجة �شمن هدف ما، اأكرث من عوامل ال�شعف، فاإن ذلك 

يدل على اأن هذا الهدف �شيتم حتقيقه وتنفيذه بن�شبة عالية.
متعددة حتيط  عوامل خطورة  وج��ود  على  موؤ�سر  يعطي  �سالبا مما  املعادلة  ن��اجت  يكون  -ق��د 

بالهدف، واأن تنفيذه �سيوؤدي اإلى تكاليف مالية وب�سرية مهدرة .
-قد يكون ناجت املعادلة اإيجابيا مما يعطي موؤ�سر على اإمكانية تنفيذ اخلطة.

-يتم اال�ستعانة باجلدول اأدناه لقيا�س اال�ستخدام االأمثل للموارد.

من  ا�شتخراجها  يتم 
التهديدات
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جدول قيا�س ال�ستخدام الأمثل للموارد

التهديدات املناف�سة عوامل القوة عوامل ال�سعف
مطابقة الهدف 

مع االمكانات

• ال����ت����ه����دي����دات امل���ن���اف�������س���ة ه���ي: 	
ال���ب���دائ���ل وامل���ق���رتح���ات ل��ت��ق��وي��ة 
التي  امل����وارد  اأو  ال��ق��وة،  عنا�سر 
عنا�سر  اإل����ى  ت�����س��اف  اأن  مي��ك��ن 

القوة
• وت��ع��ن��ي ال���ت���ه���دي���دات امل��ن��اف�����س��ة 	

كذلك بدائل اخلطط الت�سغيلية 
ا�ستمرت عوامل ال�سعف،  اإذا ما 
للحد من خطورة هذه العوامل.

• ع��وام��ل ال��ق��وة ه��ي: النتائج االإي��ج��اب��ي��ة االأك��رث 	
ولتو�سيح  اخل��ط��ة،  تنفيذ  على  واملرتتبة  بعدا 
ت��ل��ك ال��ن��ت��ائ��ج ف��اإن��ه ي��ت��م ال��ل��ج��وء اإل����ى “دوالب 

حتليل امل�ستقبل.
• ال���ق���وة 	 ع����وام����ل  ي������درج يف  اأن  ل��ل��ب��اح��ث  مي���ك���ن 

عند  اإيجابية  دالئ��ل  من  اإليه  خل�س  ما  كذلك، 
مثل:  للقيا�س،  اخل��ط��ة  قابلية  مل���دى  اخ��ت��ب��اره 
اأو  االإمكانيات  توفر  اأو  للتنفيذ،  للخطة  قابلية 

االرتباط بالهدف.

• تنفيذ 	 من  اخل��ط��ورة  عوامل  ه��ي:  ال�سعف  عوامل 
واملرتتبة  بعدا  االأك��رث  ال�سلبية  النتائج  اأي  اخلطة، 
على عدم تنفيذ اخلطة، ولتو�سيح تلك النتائج فاإنه 
والذي  امل�ستقبل”  “دوالب حتليل  اإل��ى  اللجوء  يتم 
لنتيجة  �سبباً  نتيجة  ك��ل  ج��ع��ل  ع��ل��ى  ف��ك��رت��ه  ت��ق��وم 

اأخرى.
• ميكن للباحث اأن يدرج يف عوامل ال�سعف، ما خل�س 	

قابلية  مل��دى  اخ��ت��ب��اره  �سلبية عند  م��ن دالئ���ل  اإل��ي��ه 
اخلطة للقيا�س، مثل: عدم قابلية للخطة للتنفيذ، 

اأو االرتباط ال�سعيف بني الهدف واخلطة.
 تقدير درجة اخلطورة يرجع اإلى م�سمون اخلطة، 	 

اخلطط  تكرار  يكون  وقد  ال�سعف،  عوامل  وتتنوع 
ال�سعف،  اإح��دى عوامل  اأه��داف  ع��دة  الت�سغيلية يف 
اأن  ال��وزارة وميكن  التي تعرت�س  امل�سكالت  وكذلك 

تبعدها عن حتقيق اخلطة الت�سغيلية.

ن��������ع��������ن��������ي   -
ب������االم������ك������ان������ات 
اخل�����������������ط�����������������ط 
ويف  الت�سغيلية. 
يتم  العمود  ه��ذا 
و����س���ع اخل��ط��ط 

الت�سغيلية.
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جدول رقم )4(

تقييم ا�ستخدامات اخلطط الت�سغيلية

ماهية امل�سكلة 
االأ�سا�سية 
واأ�سبابها

الن�ساطات الواجب اتخاذها للتخفيف 
من امل�سكلة اأو الق�ساء عليها؟

النتائج املتحققة من االأن�سطة

ـــي  ـــت ــــاكــــل ال املــــ�ــــش
تــتــنــاولــهــا اخلــطــط 

الت�شغيلية

• اتخاذها 	 املتوجب  الن�شاطات  تتنوع 
كالن�شاطات  امل�شكلة  اأ�شباب  ملواجهة 

التحفيزية والن�شاطات املوجهة.
• ومبنية 	 جيدة  الن�شاطات  كانت  وكلما 

للم�شكلة  الرئي�شية  ــاب  ــب ــش االأ� عــلــى 
ن�شبة  ارتـــفـــاع  اإلــــى  ـــك  ذل اأدى  كــلــمــا 
اخلطط  تطبيق  من  االإيجابية  العوائد 

الت�شغيلية.

• يهدف هذا العمود اإلى التاأكد من اأن االأن�شطة منا�سبة وفعالة حلل امل�شكلة، وذلك من خالل 	
ت�شتهدف  فكل خطة  وامل�شتهدف،  الو�شع احلايل  بني  التغري احلقيقية  ن�شب  اأن  التاأكد من 
تطوير اأو تغيري اأو حت�شني و�شع حايل لالنطالق اإلى و�شع م�شتقبلي ُيطمح الو�شول اإليه بعد 
تنفيذ اخلطة، واأن الفرق بني الو�شعني ميثل النجاح احلقيقي للخطة الأنه ميثل ن�شبة التغيري 

املحرزة.
• اإليه 	 بالو�شول  ُيطمح  الذي  بالو�شع  مقارنة  متوا�شعة  لنتائج  الت�شغيلية  اخلطط  حتقيق  اإن 

وبني الو�شع احلايل، ال يعني دائما ف�شل الهدف، فالظروف البيئية املحيطة بتنفيذ الهدف 
اأن  كما  الهدف،  لتنفيذ  ايجابا  الدفع  ت�شهم يف  واالجتماعية مل  املالية  واملوارد  كاالإمكانات 

اخلطط الت�شغيلية مل تراعي اأ�شباب امل�شكلة احلقيقية.
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بعد االنتهاء من تعبئة اجلداول االأربعة ال�سابقة، فاإن الباحث يعد الدرا�سة الربملانية للخط الت�سغيلية

عنا�سر الدرا�سة الربملانية للخطط الت�سغيلية

حتديد اأهدف اخلطط الت�سغيلية. 1

حتديد امل�ساكل الرئي�سية التي اأوجدت هذه االأهداف. 2

حتليل امل�سكلة الرئي�سية:. 3

فح�س االأ�سبابأ. 

اأثر ونتائج هذه االأ�سبابب. 

حتديد احللول املطروحة يف اخلطة الت�سغيلية. 4

حتليل هذه احللول من خالل. 5

نتائج الدرا�سة.. 6

الو�سع االأويلالو�سع النهائيعنا�سر اخلطة
الفروقات بني الو�سع النهائي 

والو�سع االأويل
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�سجرة حتليل الأهداف ال�سرتاتيجية

اأ�شبابها
ونتائجها

االأو�شاع ال�شلبية

الهدف

ميكن اإجنازه يف الواقعو�شع مرغوب

و�شائل حتقيق الهدف

غري �شرورية�شرورية

اإلى اأي مدى ميكن تنفيذها للهدف

اأولويات الو�شائل
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بحوث حتليل ال�سيا�سات احلكومية
ال�سيا�سة احلكومية اإطار منهجي

• ميكن تعريف م�شكلة ال�شيا�شة احلكومية باأنها موقف اأو حالة حترك احلاجات وال�شعور بعدم الر�شا لدى اأفراد املجتمع، مما يدفعهم لطلب العون، اأو بتدخل احلكومة 	
للم�شاعدة يف اإزالة ما يعانون منه وتدخل الربملانات يف م�شاكل ال�شيا�شة احلكومية يعود اإلى اأن املعنيني يف املوؤ�ش�شات احلكومية غالبًا ما يف�شلون يف اختيار احللول 
املنا�شبة ملواجهة حاالت عدم الر�شا املتزايدة من املواطنني ب�شبب االإخفاق يف معرفة االأ�شباب احلقيقية للم�شكلة احلكومية. فال�شياغة الدقيقة مل�شاكل ال�شيا�شات 
احلكومية هو فقط الذي ميكن اأن يوؤدي اإلى حلول �شحيحة. وكثريًا ما يحدث اخللط بني نتائج امل�شكلة وبني اأ�شبابها الأن النتائج ما هي اإال اجلانب املنظور من امل�شاكل. 

يف حني اأن االأ�شباب متثل اجلانب اخلفي يف هذا النوع من امل�شكالت.

اإذن نحن اأمام ثالثة متغريات كربى يف حتديد م�ساكل ال�سيا�سات احلكومية

اأولها طبيعة امل�شكلة هل هي اقت�شادية، اأم هل هي اإدارية هل هي اجتماعية هل هي �شحية؟.

ثانيها ما هي اأ�شباب هذه امل�شكلة، وما الذي �شبب هذه االأ�شباب.

مكامن الخللأسباب المشكلة مسببات األسباب

فاالأ�شباب ال بد لها من م�شببات، وامل�شببات هي تعبري عن مكامن خلل يف حدوث امل�شكلة. فاإذا اأردنا اأن ن�شع حلواًل �شحيحة مل�شاكل ال�شيا�شات احلكومية فاإنه ال بد من 
البحث عن االأ�شباب البعيدة ولي�شت االأ�شباب القريبة.

النتيجة النهائيةمكامن اخلللامل�سبباتاالأ�سباب
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بعد ذلك علينا اأن نتعرف كخطوة ثانية على مدى خطورة امل�شكلة واإمكانية ات�شاع نطاقها

جوانب اخلطر يف 
امل�سكلة

املالحظات النهائيةالتحليلاإمكانية ات�ساع نطاقها

ما حتقق من نتائج
ما كان متوقعاً من 

النتائج

الديناميكية
اإليها  التو�شل  يتم  التي  احللول 
مرحلة  هي  واإمنــا  نهائية  لي�شت 
االأخــرى  املــراحــل  من  �شل�شلة  يف 

التالية

خ�سائ�س م�سكالت ال�سيا�سات احلكومية

الو�سفية
االأفراد واجلماعات  فهي من �شنع 

فهي توجد اأينما وجد الب�شر

التبادلية
فم�شاكل ال�شيا�شات احلكومية توؤثر 
وتتاأثر بع�شها باالآخر فهي مت�شابكة 

وذات اأجزاء مرتابطة.

الذاتية
والداخلية  اخلــارجــيــة  فــالــظــروف 
التي تن�شاأ عنها م�شاكل ال�شيا�شات 
احلــكــومــيــة يــتــم تــقــديــرهــا من 
ال�شيا�شات  �شياغة  على  القائمني 

احلكومية.
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م�����������������س��������اك��������ل 
ت����ن����ظ����ي����م����ي����ة

بتنفيذ  تتعلق 
ال���������س����ي����ا�����س����ات 
احل�����ك�����وم�����ي�����ة

م�ساكل 
داخلية

م�ساكل 
خا�سة

اإجرائية
تتعلق باإجراءات

وق��������������������������������������رارات 
املوؤ�س�سات

احلكومية

مو�سوعية
تتعلق بت�سرفات 
و�سلوك االأفراد

م�ساكل م�ساكل عامة
خارجية

املدخل الت�سنيفي مدخل ال�سمولية

اال�سباب

مدخل املوارد

م�ساكل اإعادة 
التوزيع

نقل املوارد املتاحة 
من منطقة 

الأخرى

اأنواع م�ساكل ال�سيا�سات احلكومية

م�����������������س��������اك��������ل 
توزيعية

بكيفية  تتعلق 
توزيع املوارد
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جدول الأولويات

• جدول االأولويات حلل م�سكالت ال�سيا�سات احلكومية فلي�شت هناك حكومة يف العامل ت�شتطيع حل كل م�شاكلها الأن مطالب 	 احلكومة لديها جدول يطلق عليه 
املواطنني متزايدة.

• فجدول االأولويات هو جدول اأعمال ي�شم الق�شايا وامل�شاكل واملطالب العامة التي هي بحاجة اإلى ت�شرف اأو فعل حكومي.	

التحركات خطورة النتائجاالإحلاحدرجة ال�شغط املجتمعي
ال�شعبية

الدور
 االإعالمي

كرثة اأعداد املتاأثرين

حمددات جدول الأولويات

دور الراأي العام يف �سنع ال�سيا�سات احلكومية

توقعات معايري قيم
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املراحل التي مير بها �سنع ال�سيا�سات احلكومية

م�شاكل
2

م�شاكل
1

م�شاكل
3

ت�شريعات
�شيا�شات
قرارات

املحددات 

املعيارية

تعبئة املوارد
توزيع املنافع

توزيع التكلفة املتابعة
التكيف واال�ستقرار

تق�سيم العمل

امل�ساومة
) مبادالت مفيدة للطرفني (

حتديد بدائل ال�سيا�سات احلكومية اختيار ال�سيا�سة النهائيةحتديد الق�سايا و امل�ساكل العامة

املناف�سة
ن�ساط ميار�سه طرفان اأو اأكرث 

بهدف الو�شول اإلى الغاية نف�شها

ال�سراع
حالة تفاعل يفوز فيها طرف 

دون اآخر

الأمر اأو الغر�س
اإ�شدار اأوامر وتعليمات من 

االأعلى اإلى االأدنى

التعاون
ا�شتمالة طرف لطرف اآخر
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االإطار املبدئي لتحليل ال�سيا�سات احلكومية

1 - ما هي اأهداف هذه ال�شيا�شات وهل حتقق امل�شلحة العامة؟  
2 - ما هو ت�شنيف هذه ال�شيا�شات وما عالقتها باال�شرتاتيجية؟ 
3 - ما هي طبيعة االأداء احلكومي يف هذه ال�شيا�شات؟ 
4 - ما هي املخرجات الفعلية لهذه ال�شيا�شات؟ 
5 - هل هناك ر�شاء جماهري عن هذه املخرجات؟ 
6 - ما هي طبيعة امل�شكلة التي تواجه هذه ال�شيا�شات؟ 
7 - ما هي امل�شببات لهذه امل�شكلة ؟ 
8 - اأين تقع معايري اخلطر واالإحلاح يف امل�شكلة؟ 
9 - ما هي البدائل التي ميكن اأن تتعامل مع هذه امل�شكلة؟ 
10 - ما هو البديل االأن�شب؟ 
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طبيعة امل�سكلة يف ال�سيا�سات احلكومية

تن�ساأ امل�سكلة عندما يوجد فارق كبري بني ما هو مرغوب فيه والو�سع القائم ب�سرط اأن يتفق اأعداد كبرية من املجتمع على ذلك.

�سروط توافر امل�سكلة

تغري ظروف يف املجتمع 
من حال اإلى حال اآخر

يعترب هذا التغري 
غري مرغوب فيه

رغبة املواطنني يف 
ت�شحيح الو�شع

اتفاق عدد كبري من 
عدم  على  املواطنني 

الر�شاء

امل�سكلة العامة لي�ست وحدة م�ستقلة بل هي اأجزاء مرتابطة مع بع�سها البع�ص يف كل مت�سابك ومعقد

اإطار امل�سكلة يف ال�سيا�سات احلكومية:

هل هي م�شكلة يف التخطيط؟	 
هل هي م�شكلة يف القرارات؟	 
هل هي م�شكلة يف التنفيذ؟	 
هل هي م�شكلة يف التمويل؟	 
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بحث تقييم ال�سيا�سات احلكومية

اجلدوى املتحققة من ال�شيا�شةعالقة النتائج باأهداف ال�شيا�شةالنتائج املتحققة من ال�شيا�شة

بحث قيا�س عائد ال�سيا�سات احلكومية )بحث لحق للتقييم(

مالحظات نهائيةالبديل الذي يحقق اأكرب عائدالبدائل القابلة للتطبيقعائد ال�شيا�شاتتكلفة ال�شيا�شات

• يعتمد حتليل ال�شيا�شة احلكومية باالأ�شا�س على علم االجتماع التطبيقي الذي ي�شتعمل اآليات واأدوات علمية لتحليل املعلومات املتعلقة بال�شيا�شات حلل امل�شكالت 	
اجلماهريي.

• فتحليل ال�شيا�شة احلكومية لي�س علمًا نظريًا واإمنا هو علم تطبيقي فنجاحه ال يتوقف فقط على معرفة احلقائق املتعلقة بامل�شكلة اأو ال�شيا�شة العامة ولكن كيفية 	
حل هذه امل�شكلة اعتمادًا على املناهج الو�شفية، واملناهج التحليلية.

• وينطلق مفهوم حتليل ال�شيا�شات احلكومية من عالقات ال�شببية والتعمق يف هذه العالقات للو�شول اإلى امل�شببات احلقيقة	

اآليات تنفيذ نهائية وحمددةاأ�شلوب التعامل مع هذه امل�شبباتم�شببات االأ�شباباالأ�شباب الظاهرة

التق�سيم املعلوماتي لتحليل ال�سيا�سات احلكومية ) باحثو اخت�سا�سي املعلومات(

معلومات و�سفية للم�سكلة
معلومات لتحديد اأهداف 

حل امل�سكلة
معلومات تتعلق باحللول 

البديلة املقرتحة
معلومات تتعلق بتقييم 

احللول البديلة
معلومات تتعلق باالإجراءات 

والت�سرفات احلكومية
معلومات تتعلق بنتائج 

ال�سيا�سات احلكومية
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بحث تقدير ال�سيا�سات احلكومية

عنا�سره:

1 - ماهية ال�شيا�شات احلكومية؟ 
2 - ما هي امل�شكلة االجتماعية التي تواجه هذه ال�شيا�شات، وم�شبباتها؟ 
3 - كيف ميكن التعامل مع هذه امل�شكلة؟ 
4 - ما الذي ي�شمن جناح االآليات املقرتحة للتعامل مع امل�شكلة من حيث نتائج تنفيذ هذه املقرتحات خا�شة يف اآثارها االجتماعية.؟ 
5 - ما هي القيمة امل�شافة اإذا ما مت االأخذ بهذه املقرتحات؟ 

لتحديد م�سكلة البحث يف ال�سيا�سات احلكومية

مخرجات االستراتيجيات 
والسياسات الحكومية

مدخالت االستراتيجيات 
والسياسات الحكومية

التفاعل االجتماعي

التغذية المرتدة

فال�سيا�سات احلكومية هي نتاج ا�ستجابة النظام اأو احلكومة ل�سغوط بيئية يتم اإفرازها يف مدخالت مت تتحول اإلى خمرجات يف �سكل �سيا�سات. ثم يحدث التفاعل 
بني هذه املخرجات والواقع االجتماعي. وهذا التفاعل هو الذي يرتب التغذية املرتدة التي بدورها اإما اأن تكون تغذية اإيجابية اأي ر�شا املجتمع عن ال�شيا�شات والقرارات 

احلكومية اأو تغذية �سلبية اأي عدم ر�شاء املجتمع عن ال�شيا�شات والقرارات احلكومية.

ولذلك فاإن بادرة االأ�شئلة يف حتديد م�شكلة البحث هو

ملاذا مل ير�ص املجتمع عن ال�سيا�سات والقرارات احلكومية؟

 ثــــم
ما الذي �سبب ذلك ال�سبب؟

 ثــــم
اأين مكامن اخللل يف كل ذلك؟



االوراق و الدرا�سات الربملانية 252

اإطار الفهم لتحليل ال�سيا�سات احلكومية

• ال�شيا�شات احلكومية هي نتا	 تفاعل ديناميكي معقد يتم يف اإطار نظام �شيا�شي له خ�شو�شيات واأو�شاع حمددة. ف�شنع اأي �شيا�شة حكومية لي�شت عملية �شهلة بل هي 	
عملية حركية توؤثر فيها العديد من املتغريات ال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية والثقافية.

• والنظام ال�شيا�شي يف اأي دولة هو الذي يحدد كيفية ر�شم و�شنع ال�شيا�شات احلكومية كذلك فاإن العنا�شر التي توؤثر على هذه ال�شيا�شات تتعدد مثل الد�شتور، النظام 	
القانوين، وال�شلطة الت�شريعية، وجماعات امل�شالح، وال�شحافة، والراأي العام واالإمكانات واملوارد املتاحة يف الدولة وطبيعة الظروف االإقليمية والدولية، وعالقات 

الدول اخلارجية.

ولذلك نبداأ حتليل ال�سيا�سات احلكومية من خالل التعرف اإلى ماهية هذه ال�شيا�شات.

االهتماماتاالإخفاقاتاالجنازاتاآليات التنفيذ لل�شيا�شات احلكوميةال�شيا�شات احلكومية

ثم تبداأ املرحلة الثانية

يف النموذ	 الربيطاين يبدي اهتمامًا مركزًا على بحث العالقات بني الواقع االجتماعي، والقرارات احلكومية

النتائج النهائيةتقييم هذه احللولاحللول الو�شط البديلةماذا يريد املجتمعاأثر القرارات احلكومية

اأما يف النموذ	 االأمريكي فاإنه ي�شابه النموذ	 الربيطاين اإال اأنه يبحث عن الثقافة ال�شائعة داخل املوؤ�ش�شة احلكومية. ويف النموذج االأمريكي يتم اإعداد العديد من 
الدرا�سات لتحليل ال�سيا�سات احلكومية مثل :

درا�شة فحوى ال�شيا�شات احلكومية.	 
درا�شة عملية �شنع ال�شيا�شات.	 
درا�شة خمرجات ال�شيا�شات.	 
درا�شة تقومي ال�شيا�شات.	 
درا�شة جدول املعلومات عن ال�شيا�شات احلكومية.	 
درا�شة حت�شن عملية �شنع ال�شيا�شات.	 
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منهجية حتليل ال�سيا�سات احلكومية

املالحظات النهائيةفعالية املقرتحات البديلةكفاءات املقرتحات البديلةحتديد امل�شكلة





الفصل السادس

 أوراق وتقارير الدراسة و المناقشة
في اللجان البرلمانية
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1. االأ�س�س العامة لتقارير اللجان الربملانية

مقيا�س حجم التوقعات املنتظرة

• التوقعات 	 حجم  مراجعة  خالل  من  تتحقق  وهذه  الربملانية  اللجان  لعمل  الناجحة  املخرجات  عن  تعبري  هي  العامة  امل�شلحة  ملفهوم  الو�شط  املنطقة 
اللجنة. تقرير  من  املنتظرة 

1.مقيا�س حجم التوقعات املنتظرة

2. ماذا يريد املعني 
باملو�سوع؟

امل����ع����ن����ي  ه���������و  م���������ن   .1
باملو�سوع؟

4. كيف يتحقق ما يريده ؟3. ملاذا يريد؟

عن  التعبري  مت  ه��ل   .5
املتناف�سة  امل�����س��ال��ح  ك���ل 
يحقق  ومب��ا  التقرير  يف 
ال���و����س���ول اإل����ى امل��رح��ل��ة 

الو�سط؟
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2. املقرتحات:

�سماتها املقرتحات

• اآلية تنفيذ وا�شحة.	
• مقبولة من احلكومة.	
• مقبولة اإعالميًا.	
• مقبولة من منظمات املجتمع املدين.	
• االإح�شا�س باأنها مقبولة من النا�س.	

مقرتحات جيدة جداً

• اآلية تنفيذ وا�شحة.	
• غري مقبولة من احلكومة.	
• مقبولة اإعالميًا.	
• مقبولة من منظمات املجتمع املدين والنا�س.	

مقرتحات جيدة

• اآلية تنفيذ وا�شحة.	
• غري مقبولة من احلكومة.	
• غري مقبولة من االإعالم.	
• غري مقبولة من منظمات املجتمع املدين والنا�س.	

مقرتحات غري جيدة

• ال توجد بها اآلية تنفيذ.	
• غري مفهومة للحكومة.	
• غري مدركة ملنظمات املجتمع املدين والنا�س.	

مقرتحات فقرية
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مطالب غري واقعية
 )موقف هجومي ُيتخذ ابتدءًا من 

الربملان �شد املو�شوع(
 تبعا مل�شالح متناف�شة يف املجتمع، 
وقد تكون هذه امل�شالح مت�شاربة.

م����ط����ال����ب واق����ع����ي����ة، 
ولكنها لي�ست وا�سحة

املــدى  على  )نتائجها   
ــلــف  الــــطــــويــــل( وتــخــت
الأولويات  تبعا  اأهميتها 

املو�شوع

مطالب ملحة وعاجلة
ـــا عــــلــــى املـــــدى  ـــجـــه ـــائ ـــت )ن

الق�شري(

م��ط��ال��ب مي��ك��ن ت��اأج��ي��ل��ه��ا 
للم�ستقبل

ومن اأمثلتها املطالبة بتطوير 
اإجـــــــــراءات الـــعـــمـــل، وهــي 
اأولــويــة  لــهــا  لي�شت  مــطــالــب 
وتنفيذها مرتبط اأواًل بتنفيذ 

مطالب اأخرى ت�شبقها.

3.اأنواع املطالب
)حتدد اأنواع املطالب بغر�ص بناء مالحظات 

تقرير اللجنة(
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كيف ت�سيطر على مقرتحات التقرير؟

• ماذا تريد اأن تقول؟	

• دعني اأفهمك.	

• اأوافقك الأين على ا�شتعداد لتنفيذها.	

• ال اأوافقك الأن اإمكانياتي عاجزة عن تلبية طلبك اأو ما تقوله.	

كيف اأحدد املعاين ال�سابقة؟

• انطلق دائمًا من اأن الكوب به بع�س املاء ولكنه غري كايف وتريد اأن تتاأكد من املاء املوجود فـي الكوب مـاء نظيف ميكن اأن ن�شيف عليه ماء جديد.	

• فتلك ه�ي امل�سكلة احلقيقية يف عمل اللجان الربملانية وحلها يعتمد عل���ى:	
y م�سلحة املجتمع اأي�ن؟
y املربرات العقلية واحلجج املنطقية 
y ال�تاأثري املتوق�ع
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كيف اأجيب على االأ�سئلة ال�سابقة؟ ا�ساأل نف�سك االآت�ي:

اأن  مي���ك���ن  ك���ي���ف   .1
ي��ح��دث ال��ت��غ��ي��ري اإل���ى 

االأف�سل؟

م�سفوفة رايرت

هل هناك عوائق قد تعوق تطبيق 	 
الباحث؟  يقرتحها  التي  التو�شية 
كااللتزامات الدولية على الدولة، 

اأو عوائق مادية وب�شرية.
هل ميكن تخطي ال�شعوبات؟	 
اإلى احلد 	  هل ال�شعوبات �شخمة 

اإيــجــابــيــات  عــلــى  يق�شي  الــــذي 
الفكرة؟

تــعــديــل  ــفــعــل  ــال ب ــن  ميــك -هل 
الو�شع؟

- هل الو�شع متخلف فعال اإلى 
الدرجة التي ت�شتدعي التغيري؟

اأو  االإج���������راءات  ه���ي  م���ا   .3
ت��ب��دو �سلبة  ال��ت��ي  االأم������ور 

ومعقدة يف حتركها؟

2. ماهي االإج���راءات التي ميكن 
اأن تتحرك ؟
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م�سفوفة ال�ستف�سارات

• �شياغة ا�شتفهامات للحكومة من اأع�شاء الربملان بحيث تكون هذه اال�شتفهامات 	 الهدف من امل�سفوفة: 

مركزة وبالقدر الذي يوؤدي اإلى اإزالة الغمو�س اأو اللب�س حول املو�شوع حمل الدرا�شة اأو اأحد عنا�شره.

ما هي طبيعة امل�سكالت من وجهة النظر احلكومية؟. 1

كيف ميكن اأن نقارن بني طبيعة تطور هذه امل�سكلة يف جمتمعنا واملجتمعات االأخرى؟. 2

ما هي االأهداف التي ت�سعى احلكومة لتحقيقها من وراء �سيا�ساتها العامة حلل هذه امل�سكلة؟. 3

ما هي االإجراءات املنتظرة للحكومة لالإ�سراع بتحقيق هذه االأهداف؟. 4

هل االإجراءات احلكومية حتتاج اإلى قانون؟ اأم تكتفي بقرارات من احلكومة؟. 5

ما هي ال�سعوبات املنتظر اأن تواجهها احلكومة التخاذ هذه االإجراءات واالأن�سطة؟. 6

االإج��راءات . 7 بتنفيذ هذه  االإ�سراع  مل�ساعدتكم يف  ما  �سيئاً  نفعل  اأن  كلجنة  علينا  هل تقرتحون 

واالأن�سطة؟

هل مقرتحاتكم �ست�ساهم يف حل هذه امل�سكلة والق�ساء على اآثارها االجتماعية؟. 8

هل هناك تقييمات حكومية النعكا�سات هذه امل�سكلة على الو�سع االجتماعي واملواطنني؟. 9

ما هي اأف�سل املمار�سات واحللول يف الدول االأخرى؟. 10

هل ت�سلح هذه املمار�سات واحللول لتطبيقها يف بلدنا؟. 11

كيف �ستوؤثر هذه احللول على املواطنني والو�سع االجتماعي ب�سفة عامة؟. 12
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اللجان تقارير   .2

• ثابت ال يتغري بتغري نوع تقرير اللجنة.	
• يو�شع دائما يف مقدمة تقرير اللجنة.	
• يتكون اجلانب ال�شكلي من:	

تاريخ اإحالة املو�شوع للجنة.. 1
تواريخ اجتماعات اللجان.. 2
ح�شور االأع�شاء واعتذارهم.. 3
و�شائل واأدوات املناق�شة باالإ�شافة اإلى م�شادر . 4

امليدانية،  كــالــزيــارات  واملعلومات  البيانات 
واال�شتبيانات، والبحوث والدرا�شات املكتبة(.

• لنوع 	 تــبــعــا  ــعــدد  ــت وال بــالــتــنــوع  يت�شم 
التقرير.

-مــن اأمــثــلــة اجلــانــب املــو�ــشــوعــي: حمــاور 
الــلــجــنــة،  راأي  املـــالحـــظـــات،  املـــو�ـــشـــوع، 

التو�شيات.

جوانب تقارير اللجان

مو�سوعي �سكلي
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اأنواع تقارير اللجان

الغر�س الرئي�سي للتقرير )مميزات ا�ستخدامه(العنا�سر الرئي�سية للتقريرنوع التقرير

التقرير 
املف�سلي

املحاور. 1
املالحظات عامة: تت�سم املالحظات باأنها مقت�سبة ومركزة.. 2
رد احلكومة على املالحظات.. 3
راأي اللجنة.. 4
التو�سيات.. 5

• امل�ساكل 	 ذات  والق�سايا  املو�سوعات  يف  التقرير  هذا  ي�ستخدم 
عنا�سرها  باأن  امل�ساكل  هذه  وتتميز  تاأثرياً،  االأكرث  املجتمعية 
متعددة واأن املواطنني ينتظرون ب�سغف واأهمية دور الربملان يف حل 

هذه امل�سكلة.

التقرير 
املو�سوعي

 حماور التقرير.. 1
اأ�سباب ونتائج كل حمور.. 2
التو�سيات.. 3

• ال�سيا�سات 	 ذات  والق�سايا  املو�سوعات  يف  التقرير  هذا  ي�ستخدم 
ي�سكل  اأن  ميكن  املو�سوع  يف  وحمور  عن�سر  كل  اأن  بحيث  الكلية 

بذاته عن�سرا م�ستقال ميكن تناوله يف التقارير الربملانية.

تقرير اللجنة 
يف زيارة 
ميدانية

اأوال: تقرير الزيارة:
اللقاءات مع امل�سوؤولني احلكوميني. 1
امل�سكالت العامة للزيارة.. 2
ردود م�سوؤويل احلكومة.. 3
النقاط التي اأثارها اأع�ساء اللجنة )م�ساهدات االأع�ساء(.. 4
توجهات اأع�ساء اللجنة.. 5
تو�سيات اأع�ساء اللجنة.. 6

ثانيا: تقرير اللجنة )يرفق تقرير الزيارة بتقرير اللجنة(
نتائج الزيارة )احلقائق(.. 1
راأي اللجنة يف اأ�سباب امل�سكلة.. 2
احللول التي تراها اللجنة )قد تكون حلول تف�سيلية وفرعية(.. 3
التو�سيات النهائية للجنة.. 4

• ي�ستخدم هذا النوع من التقارير يف اأعقاب الزيارات امليدانية التي 	
التي  املعلومات  على  اأ�سا�سية  ب�سفة  ويعتمد  اللجان.  بها  تقوم 

حت�سلت عليها اللجنة من زياراتها امليدانية.
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الغر�س الرئي�سي للتقرير )مميزات ا�ستخدامه(العنا�سر الرئي�سية للتقريرنوع التقرير

تقرير احلالة

حتديد مواطن اخلطر يف كل مو�سوع )امل�سكلة االأبرز( دون اإغفال امل�سكالت . 1
الفرعية.

اأ�سباب ونتائج مواطن اخلطر.. 2
االآثار التي ميكن اأن توؤدي اإليها مواطن اخلطر:. 3

اآثار ق�سرية املدى.أ. 
اآثار طويلة املدى.ب. 

النتائج العامة لكل مواطن اخلطر.. 4
التو�سيات.. 5

• ي�ستخدم لدرا�سة ق�سية متثل خطورة معينة على اأمن، وا�ستقرار، 	
وتنمية املجتمع، واأن خطر ا�ستمرار تداعيات هذه الق�سية �سيوؤدي 

اإلى بروز م�سكالت اأكرب يف املجتمع.

تقرير 
التو�سيات

نتائج مناق�سة املو�سوع يف املجل�س. 1
التو�سيات. 2

• اأخرى 	 مرة  املو�سوع  املجل�س  يحيل  عندما  التو�سيات  تقرير  يعد 
للجنة املعنية بدرا�سة املو�سوع بغر�س �سياغة التو�سيات.

التقرير 
الغائي

حماور املو�سوع.. 1
اأهداف اللجنة من البحث يف كل حمور.. 2
عوائق حتقيق هذه االأهداف من خالل ال�سيا�سات احلكومية.. 3
النتائج.. 4
التو�سيات.. 5

• احلكومية، 	 واال�سرتاتيجيات  ال�سيا�سات،  لدرا�سة  ي�ستخدم 
ال�سيا�سات  هذه  تنفيذ  وفر�س  العوائق،  حتديد  على  ويعمل 

واال�سرتاتيجيات احلكومية.
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الربملانية التي تعدها اللجان 3.الأوراق 

الغر�س الرئي�سي للورقة )مميزات ا�ستخدامها(العنا�سر الرئي�سية للورقةنوع الورقة

الورقة اال�ستهاللية

حماور امل�شكلة.. 1
اأ�شباب امل�شكلة.. 2
نتائج امل�شكلة.. 3
اآثار امل�شكلة.. 4
املقرتحات واحللول.. 5

• لدرا�شة 	 اللجان  اجتماعات  بداية  يف  دائما  ت�شتخدم 
مو�شوع، اأو ق�شية، اأو م�شروع قانون ما.

•مت تناولها يف االأوراق املعتمدة على املنهجية التاريخية.الورقة التعريفية ت�شتخدم للتعريف بتاريخ امل�شكلة واالأجهزة امل�شوؤولة.	

ورقة خدمات 
البحوث

مبادئ عامة )ملاذا حدثت امل�شكلة؟(.. 1
نتائج امل�شكلة )نتائج مبا�شرة، نتائج غري مبا�شرة، نتائج حمتملة(.. 2
تقييم النتائج.. 3
املقرتحات.. 4
تركيزات البحث.. 5

النتائج االأ�شا�شية.أ. 
 الفكرة اجلوهرية.ب. 

• تف�شر 	 وهي  اللجنة  لعمل  الثاين  االجتماع  ت�شتخدم يف 
حدوث امل�شكالت امل�شاحبة للمو�شوع حمل الدرا�شة

مت تناولها يف الف�سل االأول، �سمن منهجية اال�ستنباط.ورقة االإيجاز
ت�شتخدم كورقة موجزة للع�شو بحيث يتم فيها الرتكيز 	•

اأو  الق�شية  املبا�شرة، ومواطن اخلطر يف  النتائج  على 
املو�شوع حمل الدرا�شة.

ورقة التحليل 
الزمني 

لال�سرتاتيجية

جدول التحليل الزمني:. 1
ميزانية االأداء.أ. 
ميزانية االأهداف اال�شرتاتيجية.ب. 
امليزانية العامة للوزارة على مدى 3 اأعوام.ت. 

مقارنة االأهداف اال�شرتاتيجية وتكاليف تنفيذها.. 2
املالحظات والنتائج على ن�شبة التغري.. 3
جدول النتائج النهائية.. 4

فيها 	• طبقت  الــتــي  الزمنية  الــفــرتة  لقيا�س  ت�شتخدم 
اأهدافها،  حتقيق  على  قدرتها  ومــدى  اال�شرتاتيجية 

وكذلك التكاليف التي �شاحبت هذه الفرتة الزمنية.
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الغر�س الرئي�سي للورقة )مميزات ا�ستخدامها(العنا�سر الرئي�سية للورقةنوع الورقة

ورقة النتائج 
الربملانية

حماور رئي�شية.. 1
عنا�شر املحاور.. 2
االأ�شباب العامة للمحاور.. 3
االأ�شباب العامة للعنا�شر.. 4
النتائج.. 5

املبا�شرة 	• وغــري  املبا�شرة  النتائج  لتحديد  ت�شتخدم 
لتداعيات اأي ق�شية اأو مو�شوع.

ورقة املفاهيم 
العامة للمو�سوع

تعريف امل�شكلة؟ )ماذا نعني؟ ملاذا؟ كيف؟ النتائج(.. 1
ال�شيا�شات احلكومية املتبعة.. 2
االإجراءات اأو الن�شائح التي ميكن اأن توؤدي اإلى تغيري هذه ال�شيا�شات.. 3
انعكا�شات هذه االإجراءات والن�شائح على الواقع االجتماعي.. 4

ت�شتخدم الورقة يف حتديد حماور تقرير اللجنة.	•



االوراق و الدرا�سات الربملانية 268

اللجان تعدها  التي  4.اجلداول 

العنا�سر الرئي�سية للجدولنوع اجلدول
الغر�س الرئي�سي للجدول )مميزات 

ا�ستخدامها(

جدول االإطار الزمني 
لعمل اللجنة حول 

املو�سوع

نتائج . 1 البحث،  مو�شوع  للظاهرة  العامة  االأ�شباب  باملو�سوع:  العام  التعريف  ج��دول 
حمتملة ومتوقعة، حماور مقرتحة لدار�شة اللجنة للمو�شوع، مالحظات اللجنة.

م�سادر املعلومات: ت�شاوؤالت اأولية مثارة حول املو�شوع، نوعية املعلومات املطلوبة، اجلهة . 2
املطلوبة، اجلهات التي ترغب اللجنة يف اال�شتماع اإليها مبا�شرة، مالحظات اللجنة.

)ورقة . 3 مثل  الإعدادها  العامة  االأمانة  من  املطلوبة  والدرا�شات  االأوراق  باأنواع  قائمة 
اخللفية، ورقة املفاهيم العامة، ورقة خدمات البحوث(.

�سكل تقرير اللجنة: نوع التقرير، حماور التقرير.. 4
االإطار الزمني املقرتح لعمل اللجنة: يت�شمن اجلدول: رقم االجتماع، التاريخ املقرتح . 5

لالجتماع، امل�شتهدف من االجتماع، راأي اللجنة.
الراأي النهائي الإطار عمل اللجنة: ويت�شمن اأهم قرارات اللجنة واختياراتها.. 6

• خطة 	 لتحديد  اجلدول  هذا  ي�شتخدم 
اأو  مو�شوع  اأي  لدرا�شة  اللجنة  عمل 
اخلــطــة حتـــدد حمــاور  وهـــذه  ق�شية 
لكل  اللجنة  تدار�س  وكيفية  املو�شوع، 
الإجناز  الزمني  املدى  وكذلك  حمور، 

ودرا�شة املو�شوع اأو الق�شية.

جدول اإعداد التقرير

املحور الذي يرتكز عليه املو�شوع.. 1
مالحظات اللجنة حول املو�شوع.. 2
رد احلكومة على مالحظات اللجنة.. 3
راأي اللجنة حول ردود احلكومة.. 4

• للتح�شري 	 اأ�شا�شية  ب�شفة  ي�شتخدم 
الإعـــــداد الــتــقــريــر، وقـــد يــرفــق هــذا 

اجلدول اأحيانا مبحا�شر اللجان.

جدول االأهداف

االأهداف العامة للمو�شوع.. 1
موؤ�شرات نوعية )االإ�شكاليات التي تعاين منها االأهداف اال�شرتاتيجية(.. 2
 �شيا�شة واإجراءات احلكومة جتاه املوؤ�شرات النوعية.. 3
نتائج اأولية لالإجراءات التي اتبعتها احلكومة.. 4

• ال�شيا�شات 	 اأهــداف  لقيا�س  ي�شتخدم 
وكذلك  احلكومية،  واال�شرتاتيجيات 

قيا�س موؤ�شرات التنفيذ.

اجلدول التو�سيحي

االإ�شكالية املبا�شرة.. 1
االأ�شباب.. 2
النتائج املرتتبة على هذه االإ�شكاليات على املوؤ�ش�شات واملجتمع واالأفراد.. 3
املقرتحات.. 4

• باأ�شباب، 	 الع�شو  الحــاطــة  ي�شتخدم 
ونتائج امل�شكالت امل�شاحبة للمو�شوع 

حمل الدرا�شة.
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العنا�سر الرئي�سية للجدولنوع اجلدول
الغر�س الرئي�سي للجدول )مميزات 

ا�ستخدامها(

جدول التحليل

املحاور:. 1
ماهية امل�شكلة.أ. 
اأ�شباب امل�شكلة.ب. 

االأ�شباب الرئي�شية للم�شكلة ونتائجها.. 2
االأ�شباب الفرعية للم�شكلة ونتائجها.. 3
املقرتحات.. 4

• التو�شيحي 	 اجلدول  لتطوير  ي�شتخدم 
من  ــد  املــزي الع�شو  يطلب  وعــنــدمــا 

التو�شيح للجدول التو�شيحي.

اجلدول التوافقي

1.االأهداف اال�شرتاتيجية ملوؤ�شرات االأداء الت�شغيلية.
2. املالحظات على االأهداف اال�شرتاتيجية.

3. املالحظات على موؤ�شرات االأداء الت�شغيلية.
4. مالحظات التوافق وعدم التوافق بني االأهداف اال�شرتاتيجية وموؤ�شرات االأداء الت�شغيلية.

• ـــقـــيـــا�ـــس االأهـــــــــداف 	 يـــ�ـــشـــتـــخـــدم ل
ــني هــذه  ــعــالقــة ب اال�ــشــرتاتــيــجــيــة وال
االأهداف وموؤ�شرات االأداء الت�شغيلية.
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البحوث واالأوراق التحليلية للمو�سوع

بحث التحليل الربملاين الك�سفي

يقوم بحث التحليل الربملاين الك�شفي على اأ�شا�س اأن اأي ظاهرة ال ميكن بحثها. اأو اأن هناك قدرة على حتليلها اإال من خالل التعرف على اأجزاء هذه الظاهرة البحثية.

• اإال اأن التعامل مع كل جزء على حدة ال ميكن اأن يوؤدي اإلى اكت�شاف احلقيقة املرتبطة بهذه الظاهرة، اأو تقدير النتائج التي ميكن اأن تف�شر عنها. فكل جزء من اأجزاء 	
الظاهرة يوؤدي دورًا منفردًا فيها، وله وظائف حمددة، ولكن اإذا قام هذا اجلزء بوظائفه واأهداف، وحدث اختالل يف االأجزاء االأخرى فاإن الظاهرة البحثية حمل 
الدرا�شة �شتكون اأي�شًا يف حالة اختالل. ولذا فالبد يف البداية من حتليل وظائف االأداء لكل جزء على حدة. ثم تبداأ املرحلة الثانية يف الك�شف عن العالقات والروابط 

بني االأجزاء املختلفة فهذا هو ال�شبيل الوحيد للك�شف عن احلقائق املرتبط بالظاهرة مو�شوع البحث.

النتائج النهائية    خمرجات التفاعلتفاعل املدخالت مع بع�شهادور كل مدخلمدخالت الظاهرة

وهذا االأ�شلوب العلمي يتبعه   Method Exploratory اأحيانًا املنهج اال�شتطالعي  اأو ما يطلق عليه  يعتمد هذا البحث على ا�شتخدام املنهج الك�شفي 
الباحث مل�شكلة �شبق له اأن تدار�شها يف وقت �شابق مثل )مو�شوعات اللجان( خا�شة فيما يتعلق بال�شيا�شات العامة للوزارات وكذلك ما يتعلق باال�شرتاتيجيات 

احلكومية. كما اأنها متثل اأ�شا�شًا هامًا للبحوث امليدانية التي ميكن اإجراوؤها بعد االنتهاء اللجنة من زياراتها امليدانية.

بحث احلالة للظاهرة مو�سوع الدرا�سة- 1 

من املتعارف عليه يف مفهوم املدر�شة الربملانية احلديثة اأن درا�شة اأي ظاهرة يف اأعمال اللجان تقت�شي االأخذ مبنهاجية التق�شيم الرتابطي الذي يعني اأنه بعد تفكيك 
الظاهرة حمل الدرا�شة اإلى اأجزاء، اأو حماور يتم حتليل كل جزء اأو حمور على حدة. ثم نقوم بعملية الرتكيب للظاهرة االجتماعية من خالل التو�شل اإلى نتائج م�شرتكة 
تعرب عن كل اأجزاء الظاهرة اأو حماورها. وللقيام بعملية التحليل اأو الرتكيب للظاهرة فاإننا ن�شتخدم بحث احلالة التحليلي لكل حمور على حدة، ثم بحث النتائج امل�شرتكة 
للمحاور من خالل بحث النتائج امل�شرتكة. وقد لوحظ اأن هناك اإ�شكالية يف التو�شل اإلى النتائج القائمة يف تقارير املجل�س عن املو�شوعات العامة لغياب هذا النوع من 
اإليها التقرير يف كل حمور، فاإن ذلك �شينعك�س بال�شرورة على تطوير  البحوث حتى االآن. ومن ثم فاإن الفائدة االأ�شا�شية لبحوث احلالة وهو دعم النتائج التي يتو�شل 

التو�شيات القائمة يف التقرير.
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بحث حالة املحور للمو�سوع اأو الظاهرة البحثية

حتديد ماهية 
م�شكلة املحور

عالقات االرتباط بني املحور وغريه 
من العنا�شر واملو�شوعات االأخرى

ال�شيا�شات احلكومية اإزاء 
املحور

جوانب االختالف بني ال�شيا�شات 
احلكومية وم�شكلة املحور

النتائج النهائية للمحور

بحث النتائج امل�سرتكة لكل حماور املو�سوع حمل الدرا�سة

 نتائج املحور
) اأ (

 نتائج املحور
) ب (

 نتائج املحور
) 	 (

عالقات االرتباط بني 
نتائج املحاور

الظواهر االأخرى ذات 
العالقة االرتباط 

بنتائج املو�شوع
الـمقـتـرحـاتالنتائج النـهائـية
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بحوث املقارنة التحليلية للظاهرة الجتماعية حمل الدرا�سة يف اللجان- 2 

تعترب بحوث املقارنة التحليلية من البحوث ذات االأهمية يف اأعمال اللجان وهذه البحوث ذات نوعني رئي�سني:

اأولهما: بحوث املقارنة التحليلية لذات الظاهرة االجتماعية حمل الدرا�شة ويف هذا النوع يتم اإجراء املقارنة التحليلية بني حماور املو�شوع ملعرفة االأوزان الن�شبية لكل 
حمور، ومدى التاأثري االأكرب لكل حمور يف الظاهرة مو�شوع الدرا�شة، ومن ثم �شيوؤدي ذلك اإلى تدعيم التو�شيات النهائية يف كل مو�شوع من خالل تركيز التو�شيات على 
املحور ذو الوزن الن�شبي االأكرب يف الظاهرة مو�شوع الدرا�شة باعتبار اأن تنفيذ مثل هذه التو�شيات �شيوؤدي حتمًا اإلى اإلغاء اجلانب االأكرب من حدود امل�شكلة التي تعاين منها 

الظاهرة يف جمموعها.

وثانيهما: بحوث املقارنة التحليلية بني الظاهرة حمل الدرا�سة وغريها من الظواهر االجتماعية االأخرى ذات عالقة االرتباط بذات ا لظاهرة حمل الدرا�سة. فمثاًل 
قد تطلب اللجنة اأثناء درا�شتها ملو�شوع البطالة درا�شة التوطني يف الوظائف. فالتوطني كظاهرة حمل الدرا�شة خمتلف عن البطالة. ووفق املدر�شة الربملانية احلديثة فاإن 

بحوث املقارنة التحليلية هي وحدها القادرة على ك�شف االرتباطات ال�شببية يف داخل م�شكلة اأي ظاهرة حمل الدرا�شة.

بحث املقارنة التحليلية ملحاور املو�سوع اأو الظاهرة حمل الدرا�سة

املحور ) ج (املحور ) ب (املحور ) اأ (

اأ�سباب 
امل�سكلة

نتائج امل�سكلة 
للمحور

عالقة 
االرتباط 

مع املحاور 
االأخرى

اأ�سباب 
م�سكلة املحور

نتائج م�سكلة 
املحور

عالقة 
االرتباط 

مع املحاور 
االأخرى

اأ�سباب 
م�سكلة املحور

نتائج م�سكلة 
املحور

عالقة 
االرتباط 

مع املحاور 
االأخرى
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املحور االأكرث تاأثريًا يف الظاهرة = اأ�شبابه ونتائجه ذات عالقة ارتباطية اأكرب من املحاور االأخرى، وميكن اأن يتحكم يف حتديد النتائج النهائية للظاهرة حمل الدرا�شة، 
اأو املحاور االأخرى

املقرتحات مع الرتكيز على نتائج املحور االأكرث تاأثريًانتائج املحاور االأخرىنتائج املحور االأكرث تاأثريًا

بحث احلالة التحليلي للظاهرة. 1

بحث حالة املحور للمو�سوع

حتديد ماهية م�شكلة 
املحور

عنا�شر املحور
حتديد ماهية م�شكلة عنا�شر 

املحور
العالقات بني العنا�شر

النتائج النهائية للعالقات 
بني العنا�شر

1 -........
2 -........
3 -.......
4 -........

عالقات جتاذب.	 
عالقات تنافر.	 
عالقات منتجة.	 
عالقات �سببية.	 
عالقات انف�سال.	 
عالقات احتواء.	 
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بحث النتائج امل�سرتكة لكل حماور املو�سوع حمل الدرا�سة

 نتائج املحور
) اأ (

 نتائج املحور
) ب (

 نتائج املحور
) 	 (

عالقات االرتباط بني 
نتائج املحاور

الظواهر االأخرى ذات العالقة االرتباط 
بنتائج املو�شوع

الـمقـتـرحـاتالنتائج النـهائـية

ورقة ال�ستفهامات

غائية ال�شوؤالم�شكلة ال�شوؤالال�شوؤال
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بحث ال�سيا�سات احلكومية عن مو�سوع

ماهية اال�شرتاتيجية
ماهية ال�شيا�شة 

احلكومية
النتائج النهائيةتقدير ال�شيا�شات احلكوميةعالقات االرتباط واالختالف بني اال�سرتاتيجية وال�سيا�سات
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تقرير اللجنة عن حالة مو�سوع

اأواًل : اإ�سكاليات املحاور

اإ�شكالية املحور ) اأ (	 

اإ�شكالية املحور ) ب (	 

اإ�شكالية املحور ) 	 (	 

ثانياً : مالحظات اللجنة العامة.

ثالثاً : ردود احلكومة على مالحظات اللجنة .

رابعاً : النتائج النهائية .

خام�ساً : التو�شيات.



الفصل السابع

المضبطة و األوراق المساندة لعمل
الجلسات العامة
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1. مقدمة يف التطور التاريخي للم�سبطة:
اجلل�شات ع�شب اأعمال الربملان حيث اأن الربملان يف تعريفه االأويل يعني اأنه مكلمة، تتم من خالل النقا�س واحلوار يف جل�شات عامة، واأن كل اأعمال الربملان ما هي 
اإال ا�شتقاق من اجلل�شة العامة. فاللجان ما هي اإال قرار اتخذه الربملان يف جل�شته العامة �شواء من حيث ت�شكيل اللجنة، اأو املو�شوعات املحالة اإليها، اأو القواعد التي يجب 

اأن ت�شري عليه اللجنة يف اأعمالها.

اأو اأي اأجهزة اأخرى للربملان، حتديدا كانت البداية يف  تطوره التاريخي اإمنا بداأ من اجلل�سة العامة ومل يكن هناك وقتها جلان  الربملان ب�شفة عامة يف 
احل�سارة اليونانية القدمية حيث كانت تعقد اجلل�شات العامة يف مكان مت�شع وغري مقيد باأي حدود اأو جدران، وكانت هذه اجلل�شة العامة ي�شارك فيها كل مواطني 

املدينة اأو الناحية، وكانوا يتخذون قراراتهم الت�شريعية والتنظيمية ل�شوؤون حياتهم.

 ثم تطورت هذه الفكرة عندما راأى اأهل املدينة اأو الناحية اأن العديد من قراراتهم حتتا	 اإلى درا�شة وتاأين قبل �شدورها الأن بع�س القرارات املتخذة كان لها انعكا�شات 
�شلبية على حياتهم.

فظهر مفهوم اللجان التي اأخذت �سفة الوكيل عن اإدارة اجلل�شة العامة يف درا�شة هذا املو�شوع اأو ذاك، واإن هذا الوكيل عليه اأن يقدم نتائج درا�شته اإلى اجلل�شة العامة 
فهو لي�س معنيا اأو خموال باتخاذ اأي قرار، اأو ت�شليم نتائج درا�شته الأي جهة غري اجلل�شة العامة التي تعد املوكل له. كما اأن من حق اجلل�شة العامة اأن ترف�س اأو تعدل القرار 

اأو النتائج التي انتهت اإليها اللجنة التي وكلتها.

اجلل�شة العامة هي الوحيدة يف الربملان التي لها اخت�سا�سات مطلقة ال يجوز تقييدها اأو احلد منها الأنها هي التي تعرب عن اإرادة ال�شلطة الت�شريعية.

واأيًا كانت مناحي التطور التاريخي للربملان اإال اأن اجلل�شة العامة ظلت ال�شيد املطلق الذي مينح ومينع داخل الربملان. حتى عندما تطورت اأعمال الربملانات واأ�شبحت 
تكت�شي بال�شفة التنظيمية، واالخت�شا�شات الد�شتورية، فاإن الد�شتور اأوكل للجل�شة العامة اأن تتولى هي تنظيم اأعمال الربملان من حيث االأدوار الواجب القيام بها ت�شريعيا 

ورقابيا، اأو طريقة الكالم يف اجلل�شة العامة، اأو تقرير اجلزاءات على من يتحدث ب�شكل خمالف لقواعد الكالم يف اجلل�شة العامة.

وكما يرى الفيل�شوف رو�شو “ اإن احلقيقة ل ميكن اكت�سافها يف اأي عمل اإل من خالل الإدارة العامة. فالربملان ل ميكن له اأن يكت�سف القرار 
ال�سحيح اإل من خالل جل�ساته العامة”.

اإزاء ذلك انت�شر مبداأ ُقد�شية اجلل�شات العامة للربملان الذي يعني اأنه ال يجوز الأحد اأن يتحدث يف هذه اجلل�سة العامة اإال املمثلني الإرادة ال�شعب، كما ال يجوز الأحد 
اأن يح�شر اأعمال اجلل�شات العامة اإال اإذا اأذن له ممثلني ال�شعب باحل�شور، اأو اأولئك الذين لديهم اأعمال تتعلق ب�شكرتارية اجلل�شة وتدين اأعمالها، وذلك على الرغم من 

اأنه يف البداية كان يقوم مبثل هذه االأعمال االأع�شاء اأنف�شهم من خالل تناوبهم للجل�شات لتدوينها.

اإال اأنه مع تطور اإن�شاء االأجهزة املعاونة للربملان �شمح لعدد حمدود من املعاونني اأن يتواجدوا داخل اجلل�شات العامة ملعاونة االأع�شاء يف تدوين اأعمال اجلل�شة.

اأو ما يطلق عليه يف وقتنا احلا�سر االأمانات العامة هو  اإذًا كانت اخلطوة االأولى اأو املهمة االبتدائية التي من اأجلها اأن�سئت االأجهزة املعاونة للربملان 
القيام بتدوين اأعمال اجلل�سات العامة.
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 كما كانت هذه املهمة هي النهائية فهذه االأجهزة لي�س لها اأن ت�شارك اأو حت�شر اأعمال اللجان اأو تقدم لالأع�شاء اأي ت�شهيالت النعقاد اللجان. وا�شتمر هذا الو�شع طويال 
يف اأعمال الربملانات حتى اأنه ا�شتغرق الن�شف الثاين من القرن التا�شع ع�شر.

وقد كان الربملان الربيطاين هو اأول من قاد حركة التطوير لدور اجلهاز املعاون لالأع�ساء بعدما الحظ اإن تطورات اأعمال الربملان تقت�شي �شرورة تطوير اأعمال 
االأجهزة املعاونة. اإال اأنه قبل االنتقال اإلى املرحلة الثانية من هذا التطور فاإن:

1.املرحلة االأولى: اقت�سرت على تدوين اجلل�سات العامة التي كان لها العديد من اخل�شائ�س الهامة اأبرزها:

التدوين احلريف ملا يدور يف اجلل�سة العامة 
دون اأي تعدي��ل اأو تنقيح اأو حت�سني للكالم 

يف اجلل�سة العامة

وبالتايل فاإن كل االألفاظ اخلارجة التي ميكن اأن يتفوه بها االأع�شاء، اأو امل�شاجرات بني االأع�شاء واملن�شة، اأو امل�شاجرات مع اأع�شاء احلكومة، اأو الت�شفيق، اأو التهليل، 
اأو االنتقاد اجلارح الأي م�شوؤول يف الدولة مهما كرب حجمه، اأو خرو	 االأع�شاء من اجلل�شة العامة اأثناء انعقادها، اأو و�شول اأع�شاء اإلى اجلل�شة العامة بعد بدايتها، اأو اإذا 

اأبدى الع�شو خاطرا يف اجلل�شة ب�شوت م�شموع، فكل هذه االأ�سياء تدون يف م�سبطة اجلل�سة دون حتريف اأو تبديل اأو تغيري اأو حت�سني.

وال يجوز حذف ما مت تدوينه اإال اإذا مل يكن قد حدث يف اجلل�سة، فال يجوز حذف اأي كالم خارجي، اأو تفا�شيل امل�شاجرات طاملا اأنها حدثت يف اجلل�شة العامة 
ولذا فاإن �شلطة ت�شحيح امل�شبطة ال تقع اإال على ما هو خار	 نطاق اجلل�شة وما حدث فيها، واإن �شاحب القرار يف ذلك اأع�شاء الربملان اأي ال ميكن للرئي�س اأو مكتب الربملان 

اأن يتخذ قرارا يف هذا ال�شاأن من منطلق اأن اأع�شاء الربملان هم ال�شهود على الواقعة ويقررون حدوثها اأو عدمه.

وكان املربر حلفظ التدوين على هذا النحو اأن امل�شبطة يجب اأن تكون املراآة ال�شادقة لكل ما يحدث يف اجلل�شة العامة من كالم واإ�شارات وحركات واإمياءات، واإن 
هذا ال�شجل التاريخي يعد الوثيقة املعربة عن اأعمال الربملان التي ال تعد ملكا خال�شًا للربملان واإمنا هي ملك ال�شعب اأو من اختاروا النواب، فالربملان حتى يف كونه �شلطة 
اأ�شا�شية من �شلطات اأي دولة، واأنه �شاحب �شيادة على �شلطته اإال اأن هذه ال�شيادة مكت�شبة من �شاحب ال�شيادة االأ�شلي وهو ال�شعب اأو من يقومون باختيار اأع�شاء الربملان.

واأنه بعد الت�شديق اأو املوافقة من اأع�شاء الربملان على امل�شبطة والتي تعني اإقرارهم باأن هذه الوثيقة �شحيحة واأن ما احتوته تعرب فعال عن اأقوالهم واإ�شاراتهم فاإنه 
من حق اأي مواطن اأن يطلع على هذه امل�شبطة لريى بنف�شه اأداء النائبني عنه يف ممار�شة ال�شلطة الت�شريعية، فامل�سبطة كانت مبثابة الو�سيلة التي من خاللها يراقب 

املواطنون نوابهم، ويحكمون على اأعمالهم ويقدرون �شالحياتهم، واأحيانا يوجهونهم اإلى اتخاذ القرار الذي يتوافق مع م�شاحلهم.

وعلى هذا االأ�شا�س لعبت امل�شبطة دورًا هاما يف التطور الربملاين التاريخي.

اإزاء  بريطانيا  باالأموال يف  اأملت  التي  للمخالفات اجل�شيمة  نظرا  الربيطانية  للدولة  العامة  املوازنة  بنظر  االخت�سا�س  فكرة  على  اأ�شا�شا  قام  الربيطاين  فالربملان 
احلروب الوا�شعة يف خار	 حدود بريطانيا باالإ�شافة اإلى امل�شاريف الباهظة لالأ�شرة املالكة، وعندما اأدرك املواطنني الربيطانيني جناح اأدوار ممثليهم يف �شبط امليزانيات 
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واأموال الدولة، والتي اأو�شحتها بجالء امل�شابط الربملانية التي كانت حمل اهتمام كل املواطنني الربيطانيني اإلى احلد اأن بع�س امل�شابط التي كانت تنفذ ب�شبب التدخالت 
احلكومية نظرا ل�شرا�شة الهجوم من النواب ظهرت فئة حمتكري امل�شابط الذين كانوا يقاومون التدخل احلكومي، كما �شاهم اأع�شاء الربملان اأنف�شهم يف متكني املواطنني 

من احل�شول على امل�شابط ذات ال�شيت اخلطري.

لكن يظل الت�ساوؤل : قائماً كيف يتم تدوين امل�سبطة 
خا�سة اأنها كانت من املفرت�س اأن تكون يف قالبها 

النهائي بعد انتهاء اجلل�سات ب�� 48 �ساعة ؟

كما اأ�شرنا �شابقا اأنه يف البداية كان يتم التدوين من خالل جمموعات من االأع�شاء يتفق عليهم الربملان يف بداية اجلل�شة للقيام باأعمال امل�شبطة، وكان الهدف من 
وراء ذلك هو احلفاظ على مبداأ ُقد�شية اجلل�شة العامة التي ميتنع معها ح�شور اأي اأحد للجل�شة اإال من يحملون �شفة الع�شوية، كما لوحظ اأن االأع�ساء الذين يقومون 

باأعمال امل�سبطة ال ي�ستطيعون اأن ي�ساركوا بفعالية يف املناق�سات اأو يكون لهم ح�شور قوي يف اجلل�شات التي يقومون فيها باأعمال ال�شكرتارية.

ولذا كان التطور الهام هو اإن�ساء جهاز معاون للربملان يقوم فقط بتدوين اأعمال اجلل�سات حتى يتفرغ كل االأع�شاء للقيام مبهامهم الت�شريعية والرقابية.

وكانت الفكرة االأ�شا�شية التي انطلقت من بريطانيا ثم امتدت اإلى بقية الدول االأوربية هو اال�ستعانة بجهاز متخ�س�س - كاتبي امل�شبطة - لي�س يف �شياغة العبارات 
اأو اجلمل الأن امل�شبطة ما هي اإال �شجل حريف ملا يدور يف اجلل�شة، واإمنا كان دور هذا اجلهاز منح�شرا يف الت�شجيل احلريف للجل�شة.

وكان املعيار الرئي�شي لعمل كاتبي امل�شبطة هو ال�سرعة يف الكتابة، وال�شرعة يف اإغالق العبارات، حتى ال تبدو امل�شبطة غري مفهومة. وبالتايل مل تكن هناك حاجة 
لكتابة متخ�ش�شني يف حقل علمي معني. من ثم اإنه مل يكن االأمر يف حاجة اإلى متخ�ش�شني من حقل علمي ما.

اأو اجلهاز 	• املعاونني  امل�سبطة يتم يف ذات اجلل�سة من خالل جمموعات من   كان ت�سجيل 
الربملاين، وكان متو�سط عدد املجموعة الواحدة من 4 اإلى 5 اأ�سخا�س.

وتبداأ يف 	• اأخ��رى  تاأتي جمموعة  ثم  30 دقيقة  تزيد عن  بقائهم يف اجلل�سة ال   كانت مدة 
ت�سجيل ال� 30 الدقيقة التالية من خالل الكتابة ال�سريعة.

ثم حدث تطور الحق باأن كل جمموعة من املعاونني ي�شرف عليهم جمموعة اأخرى من �شخ�شني يح�شرون معهم وي�شجلوا ما ميكن اأن يقع من جمموعة الت�شجيل 
االأ�شا�شية.

كما اأن االأع�شاء كانوا يقدمون امل�شاعدة لهذا اجلهاز املعاون من خالل مراعاتهم بقدر االإمكان التحدث برتابة وهدوء حتى يتمكن اأع�شاء املجموعات من ت�شجيل 
كالمهم.
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وكان اجلميع يعمل على اإجناز امل�شبطة يف خالل 24 �شاعة بعد انتهاء اجلل�شة حيث اأن كل جمموعة كانت ت�شلم ما دونته يف خالل ن�شف �شاعة اإلى ما اأطلق عليهم 
املن�شقني الذين كان دورهم ينح�شر يف ترتيب امل�شبطة ح�شب اأرقام املجموعات.

وعلى الرغم من اأن هذا االأ�سلوب يعد من اأوائل االأ�ساليب التي بداأت معه فكرة تدوين امل�سبطة اإال اأن بع�ص برملانات العامل مازالت تاأخذ بهذا االأ�سلوب 
حتى وقتنا احلا�سر نظرا الأنه ميكن اجلهاز الفني من االنتهاء من امل�سبطة يف وقت زمني ق�سري وحمدد. حيث ينت�شر يف برملانات العديد من دول العامل اإلى 

وقتنا احلا�شر ما يطلق عليه “فريق اجلل�سات”.

»فرق اجلل�سات”، اأو جمموعات عمل اجلل�شة، ويتم ترتيبهم قبل بداية اجلل�شات بحيث اأن كل جمموعة تتكون من 3 اإلى 4 اأ�شخا�س 	-

مبن فيهم رئي�س املجموعة اأو الفرقة.
جدول لكل فرقة يو�شح لها الوقت الذي �شتدخل فيه اجلل�شة، والوقت الذي �شتنهي فيه من اجلل�شة وغالبا ما يرتاوح 	- -يتم اإعداد 

توقيت كل فرقة من 20 اإلى 30 دقيقة، وي�شبح هذا الوقت من اجلل�شة من اخت�شا�س هذه الفرقة اأو املجموعة.
بعد انتهاء كل فرقة مبا�شرة من وقتها تبداأ يف �سياغة اجلزء املنوط بها يف امل�سبطة وت�سجل على الغالف اخلارجي اأنها الفرقة االأولى، 	-

اأو الثانية، اأو الثالثة.
يتم ت�سليم هذه االأق�سام اإلى املراجعني واأخريًا اإلى امل�شرف العام مما يجعل امل�شبطة تبدو عمال �شهال ومي�شورا ودون اأي اأعباء.	-

كما يالحظ اأنه يف الربملانات التي تاأخذ مبفهوم الفرق اأو االأق�شام اأو املجموعات لت�شجيل م�شبطة اجلل�شة ال يتم االقت�شار فيها على موظفي اإدارة اجلل�شات فقط، 
واإمنا يتم اال�شتعانة بغالبية موظفي الربملان وح�شب حاجة اجلل�شات اإليهم.

بل اإن اأولى املهام التي ينبغي اأن يقوم بها اأي موظف برملاين جديد هو اأن ين�شم اإلى اإحدى الفرق اأو االأق�شام الربملانية ليتعلم كيفية ت�شجيل وتدوين امل�شبطة.

اأن  اإال  ملا يدور يف اجلل�سات العامة  اأميناً  اأنه مع االع��رتاف باأنها وثيقة تاريخية للربملان وناقال  2- يف املرحلة الثانية من تطور تدوين امل�سبطة هو 
امل�سبطة يجب اأن تكون من�سبطة حتى تعرب عن داللة ا�سمها.

 ومعنى ان�سباط امل�سبطة ين�سرف اإلى اأكرث من معنى كما ف�سره اخلرباء الربملانيني الفرن�سيني:

اأولهما: اأن تكون من�شبطة مع اأحكام الالئحة فال يجوز اأن 
تكون هناك اأي خمالفات لالئحة الربملانية حتى لو حدثت 

واقعا يف اجلل�شة وفعليا يف امل�شبطة.
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فمحرري امل�شبطة يجب اأن يتدخلوا بالت�شحيح على امل�شبطة اإذا ما الحظوا اأن ما يتم تدوينه خمالف لالئحة الربملانية.

 ولذا فاإن امل�شبطة ت�شم �سقني:

ال�سق االأول : ال�سق االإجرائي

فال�شق االإجرائي هو من اخت�شا�س املراجعني اأو امل�شرفني على امل�شبطة بحيث يطابقوا بني ما هو مدون وبني اإجراءات الالئحة الربملانية.

 والعلة االأ�شا�شية وراء ذلك هو اأن يعلم الربملان من خالل امل�شبطة اأن اأفعاله تاأتي يف �شياق تنظيمي الئحي، واأن ما اتفق عليه الربملان من قواعد لتنظيم اأعماله يتم 
مراعاتها مراعاة تامة.

فالربملان جمرب اأن يكون يف و�شع تنظيمي متفق مع اأحكام الالئحة الأنه هو الذي ي�شن القواعد والقوانني للمجتمع التي تنظم خمتلف مظاهر ال�شلوك االإن�شاين فاإذا 
كانت الهيئة املعنية بذلك تخالف قواعد عملها فاإنه من باب اأولى اأال ميتثل املجتمع للقوانني التي ت�شنها.

وكثريا ما تكون االإ�سكاليات يف امل�سابط الربملانية متعلقة باالإجراءات فمثاًل اإذا كانت الالئحة تنظم اأن يوافق الربملان على القانون من حيث املبداأ قبل اأن يوافق 
على مواده، ومع ذلك فاإن اجلل�شة دارت مبا�شرة يف املوافقة على املواد فاإن حمرري امل�شبطة عليهم اأن يدونوا اأواًل موافقة الربملان من حيث املبداأ على القانون خمالفني ما 
حدث يف اجلل�شة العامة الأن امل�شبطة يف الكثري من االأحيان ميكن اأن يعتد بها كوثيقة تف�شريية للقانون فتكون حمل اإطالع اأو مراجعة من الهيئات الق�شائية اإذا ما التب�س 

عليها حكم اإحدى املواد.

اأو اأن يكون حكم املوافقة من حيث املبداأ مقررا يف الد�شتور مما يعني اأن الربملان ارتكب خمالفة د�شتورية وهذا يف حد ذاته يبطل اإجراءات اجلل�شة اأو املوافقة النهائية 
على القانون.

اأو اأن ي�شار يف الالئحة اإلى ترتيب معني يف مناق�شات االأع�شاء يف اأحد االأدوات الرقابية فاإن امل�شبطة عليها اأن تلتزم بهذا الرتتيب الالئحي.

ال�سق الثاين: ال�سق املو�سوعي وهو 
يعني كيف يتم تدوين امل�سبطة؟

كما قلنا اأن التطور الالحق نظر اإلى امل�شبطة على اأنها من�شبطة وبالتايل فاإن كل ما يدون فيها يجب اأن يكون من�شبطا يف اإطار االألفاظ واجلمل والعبارات التي تعرب 
عن الذوق العام يف املجتمع، ومن ثم فاإن اأي األفاظ خارجة، اأو معاين وقعت خار	 االإطار الربملاين املتعارف عليها فاإنه يجب حذفها من امل�شبطة، اإال اأن هذا احلذف يتم 

مبعرفة اأع�شاء الربملان اأنف�شهم ولكن يجوز ملحرري امل�شبطة اأن ينبهوا اإلى مثل هذه املخالفات اللفظية حتى ياأخذ الربملان قراره املنا�شب يف هذا ال�شاأن.

كما متيزت هذه املرحلة الثانية باحلفاظ على الطابع احلريف للم�سبطة دون تدخل اأو حتريف اأو تغيري األفاظ االأع�ساء. وبالطبع فاإن التطور يف املرحلة الثانية 
ا�شتدعى اأن يكون حمرري امل�شبطة اأكرث تخ�ش�شا من حيث اإتقانهم الأحكام الالئحة اأو قدرتهم على تبني االألفاظ التي ال تعرب عن الذوق العام يف املجتمع. اإال اأن هذا مل 
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يوؤثر على ال�شرعة الواجبة التي يجب اأن تنتهي بها امل�شبطة.

3-املرحلة الثالثة من تطور امل�سبطة: متثل يف اأن ت�سجيل امل�سبطة كان معنيا بالبحث عن املعاين التي تق�سده اأو ت�سيفه اجلمل والعبارات يف امل�سبطة.

 ولعل هذا التطور بداأ يف الربملان البولندي ثم بداأ ينتقل تدريجيا اإلى العديد من الربملانات االأوروبية والذي يعني اأن امل�سبطة ت�سجل ن�سا منطوقا فهل ميكن 
حتريره مكتوبا؟

 ففي الن�س املنطوق قد يذكر الع�شو معنى واحد ولكن بالكثري من االألفاظ واجلمل واأحيانا يكرر ذات اجلمل والعبارات، بل ويكرر ذات املطالب مرات عدة مما يجعل 
امل�شبطة يف العديد من فقراتها ال تعرب اإال عن معنى واحد اأدلى به الع�شو الربملاين.

ولذا كانت الفكرة هو �شرورة االنتقال من الن�س املنطوق احلريف اإلى الن�س املنطوق للمعنى. حيث اأن املربر اأن امل�شبطة هي املعرب عن االأفكار والروؤى واملعاين التي 
يقول بها اأع�شاء الربملان، واإن قارئ امل�شبطة يف كل تاريخ �شيهمه باالأ�شا�س معرفة االأفكار والروؤى واملعاين التي اأراد اأع�شاء الربملان اأن يعربوا عنها، كما اأن تكرار الع�شو 

لذات املعاين واالأفكار اإمنا يعرب يف احلقيقة عن اأنه انتهى فعليا من كالمه اأو اإبراز فكرته.

كما اأن اللوائح الربملانية متيل دائما اإلى تخ�شي�س وقت حمدد للع�شو يف الكالم، فرتكه ليكرر ذات الكالم اإمنا يعني اأن اأع�شاء الربملان لي�س لديهم اأفكار جديدة 
ت�شهم اإيجابيا يف اأعمال اجلل�شة.

وي�شيف اأ�شحاب هذا االجتاه اأن الغر�س االأ�شا�شي للجل�شات العامة هو النقا�س واجلدل يف االأفكار واحلجج، ولي�س املناق�شة يف الكالم الذي يبدو يف بع�س االأحيان بال 
معنى.

وبالتايل فاإن ال�سق املو�سوعي يف �سياغة امل�سابط الربملانية يجب اأن ينتقل اإلى �سياغة اجلمل والعبارات والفقرات التي تنقل قارئ امل�سبطة من معنى 
اإلى اآخر.

 فكل جملة يجب اأن تعرب عن معنى، واجلملة التي تليها تعرب عن معنى، اأو اأن ت�شيف اإلى معنى اجلملة االأولى �شواء بال�شبب اأو النتيجة اأو املقرتح.

فمحرري امل�شابط ال يدونون كلمات جوفاء خرقاء ال معاين لها فهذا ميثل انتقا�شًا من قدر واأهمية امل�شبطة يف العمل الربملاين. اإال اأن ذلك ال يجعل حمرري امل�شبطة 
يدونون معاين على اأهوائهم اأو وفق اأفكارهم، اأو يحذفون من كالم االأع�شاء الأنهم يف تقديرهم ال يعرب عن معنى فاإن التدخل من حمرري امل�سبطة يكون حمكوما 

بعدة اعتبارات هي:

اأولها: تدخل حمرري يكون يف اأ�شيق احلدود املمكنة.

ثانيها: التدخل ال يكون اإال يف احلاالت ال�شارخة من التكرار والتزيد يف ذات املعاين.

ثالثها: ا�شتئذان الع�شو يف حال اإدخال اأي تعديل على كالمه، فالع�شو هو الذي يقرر املعاين التي ق�شدها من تكرار كالمه اأو املعاين اجلديدة التي اأراد اأن ي�شيفها.

رابعها: عر�س التعديالت على الربملان مع بيان ذلك يف جدول ت�شحيح امل�شبطة حتى يكون االأع�شاء على دراية كاملة مبا حدث من تدخل حفاظا على معاين امل�شبطة.
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اإن م�سبطة املعاين ما هي اإال م�سبطة تقليدية �سواء يف االلتزام بحرفية كالم االأع�ساء، مع التاأكيد على اأن املعاين تتطلب ك�سرط اأ�سا�سي ل�سياغتها والتزام حمرري 
ومناق�شات  وقائع  من  الربملان  جل�شة  ت�شهده  ما  لكل  �شادقة  مراآة  امل�شبطة  معنى  يظل  النهاية  يف  الأنه  والدقة  والتجرد  واحلياد  املو�شوعية  درجات  باأق�شى  امل�شبطة 

ومداخالت.

4. املرحلة الرابعة من تطور امل�سبطة: متثل يف اإمكانية التدخل الإعادة �سياغة امل�سبطة ولكن يف حدود معينة.

حيث يالحظ اأن االأع�شاء ي�شتخدمون يف كالمهم يف اجلل�شات العامة ما يطلق عليه اللغات املحلية، وبرزت هذه امل�شكلة ب�شفة اأ�شا�شية يف بع�س الربملانات التي قد 
يوجد اختالفات يف اللهجات املحلية بني املناطق وبع�شها مما يوؤدي اإلى �شعوبة تدوين امل�شبطة كما هي، خا�شة اأن االأع�شاء قد ي�شتخدمون األفاظا واحدة للتعبري عن 
ذات املعنى اأو املفهوم، وهذا اأدى بدوره اإلى التطور الرابع املعني باإمكانية التدخل من حمرري امل�شبطة ل�شياغتها يف اأ�شلوب مفهوم ويتفق مع بقية اأركان امل�شبطة. اإال اأن 

التدخل يف ال�شياغة حمكوما بعدة اعتبارات:

اأولها: اأنه ال يجوز باأي حال من االأحوال اأن يوؤدي التدخل ال�شياغي 
هنا  والتعديل  الع�شو،  التي ق�شدها  املعاين  معنى من  اأي  تعديل  اإلى 
اأو  املنطوق  املعنى  ُيجِور  ال  ال�شياغي  فالتدخل  التحوير  على  ينطبق 

يجعله مرادفا ملعنى اآخر قريبا من املعنى الذي ق�شده الع�شو.

ثانيها اأن التدخل ال�شياغي على امل�شبطة ال يوؤدي اإلى اإ�شافة معنى 
جديد باأي حال من االأحوال، فال ميكن ملحرري امل�شبطة اأن ي�شيفوا 

من جانبهم معاين اأو اأفكار مل يت�شمنها كالم الع�شو.

هذه االإ�شكالية تبدو وا�شحة يف امل�شابط التي تنهج هذا النهج وهو التدخل ال�شياغي فاملحررين يرون اأن عبارة اأو جملة الع�شو تبدو مبتورة اأو ناق�شة فيقوموا باإ�شافة 
ي�شتح�شن  االأحيان  للمعطيات مقدمات، ويف بع�س  للنتيجة �شبب، وي�شيفون  نتيجة، وي�شيفون  لل�شبب  اإمتام معاين اجلملة فرناهم ي�شيفون  معاين جديدة حر�شًا على 

االأع�شاء ما مت اإ�شافته مبعرفة حمرري امل�شبطة الأنه اأدى اإلى اإحكام األفاظهم ومعانيهم .

اإال اأن ذلك منتقد وب�شدة بالغة لدى كل اخلرباء الربملانيني الذين يعتربون اأن اأي اإ�شافة للمعاين التي ق�شدها الع�شو اأثناء حديثه يف اجلل�شة العامة يف امل�شبطة حتى لو 
القت ا�شتح�شانا من االأع�شاء فاإن هذا يعد حتريفا وتزويرا لتاريخ الربملان. فال يعقل اأن تكون امل�شبطة غري مطابقة للمعاين التي اأدلى بها فعليا وواقعيا يف اجلل�شة العامة، 
واأنه ال توجد اأي مربرات مهما كانت قيمتها، اأو جدواها، اأو اأهميتها، تتيح اإ�شافة اأي معاين جديدة للم�شبطة واإال فاإن فتح هذا الباب �شيوؤدي اإلى حتكم حمرري امل�شبطة 

يف �شياغتها مبعاين خمتلفة عما حدث فعليا يف اجلل�شة.

5. التطور اخلام�س للم�سبطة: اأطلق عليه امل�سبطة ال�سياقية التي تعني اأن كل لفظة يف امل�سبطة يجب اأن تعرب عن ال�سياق الذي اأوردت فيه.

لوحظ يف العديد من امل�شابط الربملانية اأنه اأحيانا تبدو الفقرات غري مفهومة، اأو اأن اجلمل ال تعرب عن �شياق حمدد تعرب عنه مبعنى اأن اجلمل غري مرتابطة اأحيانا 
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فاإن كل جملة تعرب عن معنى خمتلف عن ما �شبقها، اأو ما تالها من جمل ثم تعود امل�شبطة اإلى الفكرة يف اجلملة الرابعة اأو اخلام�شة مما يجعل القارئ ال يفهم امل�شبطة 
اأو اأنه ينتقد اأداء اأع�شائه يف الربملان الن كالمهم غري مفهوم اأو مرتب.

االأمر الذي دفع العديد من خرباء الربملانات اإلى التدخل الإحكام قواعد ال�سياغة يف امل�سبطة، اإال اأن امل�سكلة االأ�سا�سية التي واجهتهم هي مدى قبول اأع�ساء 
الربملانات اأنف�سهم الأن يتدخل حمرري امل�شبطة يف اإعادة �شياغة معاين اجلمل غري املرتابطة على النحو الذي يوؤدي اإلى معاين مرتبة ومتدرجة.

اإزاء ذلك فقد دارت مناق�سات عديدة حول �سرورة اأن تعرب امل�سبطة عن الغر�س الرئي�سي منها، وهو اأن تكون ناقال اأمينا ملا يدور يف جل�سة الربملان بان�سباط ودقة.

وقد برزت عدة مدار�س يف �شياغة امل�سبطة ال�سياقية )اأي األفاظ امل�شبطة ال تخر	 عن �شياق املعنى الذي توؤديه( اأهمهما:

املدر�سة االأولى:
ترى احلفاظ على معنى امل�سبطة االأمني اأي الناقل االأمني ملا يدور يف اجلل�شة العامة مع التاأكيد على اأهمية اأن تكون 

معربة عن معاين حمددة ومرتبة ومفهومة لقارئها.
اإيراد هذه العبارات  اأو اأفكار يتم  اأو عبارة يقولها الع�شو يف خار	 ال�شياق الذي يتحدث فيه من معاين   واأن كل جملة 
واالألفاظ يف اإطار جمل اعرتا�شية كاأن يتم و�شعها بني قو�شني اأو عالمات اللغة للجمل االعرتا�شية ثم تغلق االأقوا�س اأو 

اجلمل االعرتا�شية مع عودة الع�شو من جديد اإلى احلديث يف الفكرة الرئي�شية اأو املعنى االأول الذي بداأ به حديثه.
وتبعا الأن�شار املدر�شة االأولى فاإن امل�شبطة مل يجر عليه اأي تعديل اأو حتريف ملعانيها، فهي واحتفظت ب�شبغة االأمانة 

اللفظية التي يجب اأن تت�شم بها دوما.

املدر�سة الثانية:
ترى اأن االإكثار من اجلمل االعرتا�شية يوؤدي يف النهاية اإلى �شياع املعاين امل�شتهدفة يف امل�شبطة الأنه ثبت من 
لفظية مرتابطة  بالتعبري عن جمل  اأحاديثهم غري مقيدين  االأع�شاء يف  اأن غالبية  الربملانية  للدرا�شات  العديد 
املعاين ومتدرجة يف اأفكارها، بل اأن غالبيتهم ينتقل من معنى اإلى اآخر يف ذات اجلملة ثم يعودوا اإلى ا�شتكمال 

املعاين يف جمل بعيدة يف ترتيبها عن اجلمل االأولى مما �شيوؤدي بنا يف النهاية اإلى �شياغة م�شبطة اعرتا�شية.
فبني كل جملة واأخرى يف امل�شبطة �شن�شيغ عدد من اجلمل االعرتا�شية مما يجعلها تبد غري مفهومة.
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ولتغلب على اإ�شكالية امل�شبطة االعرتا�شية، فقد راأى اأن�شار املدر�شة الثانية اأن احلل يكمن يف ال�شياغة كالتايل:

1.  ُت�ساغ اجلمل والعبارات التي تدل على معاين مرتابطة اأو اأفكار متدرجة بحيث 
اأن كل جملة تكمل اجلملة التي ت�سبقها، وتكون يف ذات الوقت مقدمة للجملة 
التي تليها، بحيث اأن كالم الع�سو يبدو من�سبطا على الوجه التام يف التعبري 
عن املعنى الذي ق�سده اأو الذي ا�ستهدفه من الفكرة التي اأراد اأن يتحدث فيها.

2.  كل اجلمل االعرتا�سية اأو املعاين اخلارجة عن ال�سياق الذي حتدث فيه النائب 
اأو الع�سو يتم و�سعها يف �سندوق بجوار مو�سع كلمته يف امل�سبطة يكتب فيه : 

وقال الع�سو فالن الفالن اأي�ساً : ................

3.  يراعى يف كتابة اجلمل االعرتا�سية اأن يتم ترتيبها ح�سبما وردت من الع�سو، 
اأي احلفاظ على �سياقها الزمني فال يجوز التقدمي اأو التاأخري يف كتابة اجلمل 
اأهمية من  اأكرث  االعرتا�سية حتى لو كانت اجلمل االأخ��رية تعرب عن معاين 

اجلمل االأولى.

اإذا كانت كل  اإلى التبنيد يف كتابة اجلمل االعرتا�سية  يف االأغلب يتم اللجوء    .4
واحدة تعرب عن معنى خمتلف متاما، و�سياق غري متفق مع املعاين ال�سابقة اأو 
الالحق�������ة، الأن ذلك يجعل��ها مفهوم�����ة من ج����انب، ويف ذات الوقت معب���رة عن 

ن�سق متكامل.

وتبعا للمدر�شة الثانية فاإن �شياغة امل�شبطة بهذه الطريقة �شيوؤدي اإلى حتقيق غر�شني هما: �سرط االن�سباط يف املعاين، والثاين: االأمانة التي يجب اأن تتحلي 
بها امل�سبطة.

ولكن ال�سوؤال االأهم هو هل من حق حمرر امل�سبطة اأن يحدد هو بنف�سه اجلمل التي توؤدي معنا واحدا اأو مرتبا، واجلمل االعرتا�سية؟

فاإذا ما تركنا ملحرري امل�شبطة هذه املهمة لكانت امل�شبطة تعبريا عن اأفكار اأو روؤية حمرريها وبالتايل انتفى تعريف امل�شبطة باأنها مراآة �شادقة ملا حدث يف جل�شة 
الربملان. خا�شة اأن امل�شبطة ملك الأع�شاء الربملان ولي�شت ملكا ملحرريها اأو �شائغيها.

يف هذا االإطار فاإن عمل امل�شبطة مير مبرحلتني هما:
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• املرحلة االأولى: بعد االنتهاء من �شكلها االأويل يف �شياغتها ال�شياقية )املعاين املرتبة واالأفكار املتدرجة، و�شندوق اجلمل االعرتا�شية( يتم اإر�شال ما اأورده الع�شو 	
من كالم واأحاديث اإليه دون اإر�شال بقية امل�شبطة، اأي نر�شل كالمه فقط فاإذا وافق عليه �شار معتمدا يف داخل امل�شبطة.

 واإذا اأُبدي اأي مالحظات من حيث اإلغاء بع�س ما ورد يف ال�شندوق االعرتا�شي اأو اأ�شاف اإليه اأو ّغري ترتيب ما قاله فعلى حمرر امل�شبطة اأن ميتثل لوجهة نظر الع�شو، 
ولكن ب�سرط اأال ي�سيف الع�سو يف مالحظاته معاين جديدة اأو جمل اعرتا�سية جديدة خالفا ملا اأورده يف جل�سة الربملان، فدور مالحظات الع�سو ترتكز فقط يف اإخراج 
بع�س اجلمل االعرتا�شية من ال�شندوق وو�شعها يف اإطار جمل املعاين، اأو يخر	 بع�س جمل املعاين وي�شعها يف ال�شندوق االعرتا�شي، ولكن لي�س له اأن ي�شيف لفظًا اأو معنًا 

اأو عبارة مل يوردها يف اجلل�شة وبعد اأن يتم االنتهاء من هذه يتم االنتقال للمرحلة الثانية.

• املرحلة الثانية: يتم فيها اإر�شال امل�شبطة يف �شكلها النهائي وبكامل حمتوياتها اإيل االأع�شاء جميعًا قبل بداية اجلل�شة التالية حتى يتم الت�شديق عليها يف اإطارها 	
ال�شامل.

2. املفهوم احلديث الإدارة اجلل�سات:

ارتبط تاأ�شي�س اإدارة اجلل�شات العامة باحلاجة اإلى تدوين امل�شبطة الربملانية، ويف الوقت احلايل فاإن قطاع اأو اإدارة اجلل�شات يف اأغلب برملانات العامل يقوم علي فكرة 
فريق العمل امل�شرتك الذي تكمن خ�شائ�شه يف:

حتقيق االمتزاج يف عمل للجل�سة العامة دون اأن يقت�شر هذا االمتزا	 فقط على موظفي اإدارة اجلل�شات ولكن على كل 	•
املوظفني والباحثني االآخرين يف الربملان.

الفريق لدوره يف اعداد امل�شبطة معرفًة دقيقًة. الأن اجلل�شة 	• اأن معرفة كل ع�شو يف  التتابعي والذي يعني  التعاون  مفهوم 
العامة ال تتحمل خطاأ اأي فرد يف فريق العمل الأنها تعرب عن املعنى احلقيقي لعمل ال�شلطة الت�شريعية.

اإلى 	• عمله  نتيجة  ُي�شِلم  م�شتوى  وكل  متدرجة،  اإ�سراف  مل�ستويات  يخ�سع  الربملانية  اجلل�سة  عمل  يف  التتابعي  التعاون 
امل�شتوى االأعلى منه.

ويتم ت�شليم العمل بني امل�شتويات االإ�شرافية يف فريق عمل اللجان، تبعا ل�شرطني اأ�شا�شيني هما:

• ال�سرعة الواجبة دون االإخالل بالكفاءة	

• تقدمي تقرير م�سغر يبني نواحي الق�شور والتميز يف فريق العمل حتى يتم مراجعة اأداء فرق العمل يف اجلل�شات دوريا ومبا يوؤدي اإلى حت�شن االأداء امل�شتقبلي.	

 واأهمية هذا التقرير يرجع اإلى اأن عمل اجلل�شات هو واجهة الربملان، واأن اأي ق�شور يف عمل اجلل�شة قد يغطي على كل االأعمال املمتازة التي ميكن اأن تقوم بها االأمانة 
العامة.

 ولذا فاإنه اإذا كانت بقية اأعمال االأمانة العامة تو�شف جميعا باأنها اأعمال معاونة اأو م�شاعدة الأداء الع�شو الربملاين، اإال اأن اأعمال اإدارة اجلل�شات قد تكون يف �شميم 
واأ�شا�شيات العمل الربملاين ولذا فاإن اللوائح الربملانية ت�شمنت على اختالفها ن�شو�شا الئحية حول اأعمال امل�شبطة.
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خ�سائ�س فريق عمل اإدارة اأو قطاع اجلل�سات :

فريق عمل اإدارة اجلل�شات فريق عمل موؤقت الأنه ي�شم كل موظفي وباحثي الربملان عند ا�شتدعائهم للعمل يف اإجناز مهام اجلل�شة، اأما اإدارة اجلل�شات يف حد ذاتها 
فهي فريق عمل تنظيمي دائم، وفريق العمل املوؤقت ينجز مهامه يف اإطار خطة عمل حمددة ترتكز عنا�سرها يف:

اختيار اأع�ساء الفريق.. 1

عقد االجتماع التمهيدي ل�شرح اأهداف العمل يف فريق اجلل�شات.. 2

توزيع االأدوار وامل�سوؤوليات يف اإطار زمني حمدد.. 3

 توزيع اجلداول الزمنية على الفريق، وتكليفات العمل يف مذكرة التكليف التي يت�شلمها كل ع�شو يف فريق العمل املوؤقت وبتوقيع االأمني العام باعتباره . 4
امل�شوؤول االأول عن اأعمال اجلل�شة يف مواجهة رئي�س واأع�شاء الربملان، وكذلك توقيع امل�شرف االأعلى على اجلل�شات )االأمني العام امل�شاعد للجل�شات( باعتباره 

امل�شوؤول التنفيذي عن اأعمال اجلل�شة.

 فرق عمل اجلل�شات يبداأ اأوال باختيار قائد الفريق، وكل قائد فريق يختار اثنني اأو ثالثة للعمل معه كاأع�شاء بالفريق للحفاظ بقدر االإمكان على تناغم وان�شجام . 5
فرق العمل يف اجلل�شات العامة.

 كل فريق عمل له وقت حمدد يف اجلل�سة العامة ويرتاوح هذا الوقت يف معظم برملانات العامل مابني 20 –30 دقيقة، ثم تبداأ الفرقة الثانية يف امل�شوؤولية عن . 6
الدقائق التالية وهكذا حتى تنتهي اجلل�شة العامة.

العامل طرقا جديدة . 7 برملانات  بع�س  ا�شتحدثت  وقد  للجل�سة.  التايل  اليوم  اأو  �ساعة   24 يتم يف  النظام  وفق هذا  اجلل�سة  واأعمال   اإجناز م�سبطة 
اأع�شاء  على  االأويل  �شكلها  يف  امل�شبطة  توزيع  يتم  بحيث  فقط،  �شاعات  باأربعة  اجلل�شة  نهاية  بعد  امل�شبطة  الإجناز  احلديثة  التكنولوجيا  علي  تعتمد 

الربملان يف ذات يوم اجلل�شة.

تنظيم فريق عمل اجلل�سات:

• يتكون فريق عمل اجلل�شات من 3-4 اأ�سخا�س من موظفي الربملان، ويف املتو�شط العام لعمل الربملانات الدولية يتم ت�شكيل 10 فرق.	

• وميكن للربملان اأن يزيد اأو ينق�س يف عدد الفرق ح�شب مقت�شيات جل�شاته اأو كرثتها اأو طول مدتها اإال اأنه ب�شفة عامة فاإن يوم اجلل�شة العامة كل موظفي الربملان 	
يكونون يف حالة تاأهب لعمل اجلل�شة.

• ولذا درجت بع�س الربملانات على اأن ت�شكل فرق عمل احتياطية للجل�سة بحيث اإذا انتهت الفرق الرئي�شية من اأعمالها الزمنية املنوطة بها يف اجلل�شة، ومل تنتهي 	
اجلل�شة بعد، تبداأ فرق العمل االحتياطية يف اال�شتعداد لتويل اأعمالها يف اجلل�شة.

ت�سكيل فرق للعمل يف اجلل�سة:



االوراق و الدرا�سات الربملانية 290

تت�شكل كل فرقة للعمل يف اجلل�شة من 4 موظفني رئي�شني كالتايل :

رئي�ص الفرقة يراعى فيه الكفاءة قبل االأقدمية، وااللتزام قبل موؤهالته العلمية.. 1

ع�سو املقدمة وهو الذي يلي رئي�س الفرقة يف االأعمال.. 2

ع�سو الفرقة وهو اأحدث ع�شو يف الفرقة، واأحيانا ي�شاف ع�شو رابع ح�شب مقت�سيات العمل واملدة الزمنية املقررة ملكوث الفرقة يف اجلل�شات العامة.. 3

 مراجع الفرقة وهو يف االأغلب يكون من اإدارة اجلل�شات الذي يت�شلم ق�شم التحرير من رئي�س الفرقة ويقوم مبراجعته، ويف االأغلب فاإن كل مراجع يتولى امل�شوؤولية . 4
عن ثالثة اأو اأربعة فرق حيث يقوم مبراجعة اأعمالهم ومبتو�شط �شاعتني من اأعمال اجلل�شة، وبالطبع فاإن ذلك يتوقف على عدد املراجعني يف الربملان.

اخت�سا�سات اأعمال اإدارة اأو قطاع اجلل�سات:

اإدارة اجلل�شات  العمل يف  اأق�شام  اأن معظم  اأن نالحظ  فاإننا ميكن  العامل وب�شفة عامة  برملانات  اأو قطاع اجلل�شات يف معظم  اإدارة  اأعمال  تطورت اخت�شا�شات 
تتوزع مابني:

ق�سم امل�سبطة والذي يعد م�سوؤوال عن اأعمال امل�سبطة منذ بدايتها حتى نهايتها.. 1

ق�سم جدول االأعمال الذي يعد م�سوؤوال عن اإعداد جدول االأعمال نظرا الأنه يتلقى كل االأدوات الرقابية من االأع�ساء )اأ�سئلة – مو�سوعات عامة(، . 2
ويوجه اللجان اإلى اأهمية االنتهاء يف االأوقات الزمنية املحددة.

  الق�سم الفني وهو يتكون من اأكرث موظفي اجلل�سات خربة ودراية باأعمال املجل�ص والئحة عمله، وهوؤالء ي�سند اإليهم االأعمال التالية:. 3

اإعداد االأوراق التف�سريية جلداول االأعمال واالأوراق التو�شيحية لالأع�شاء حول اأ�شئلتهم، اأو مو�شوعاتهم العامة.	•
مراجعة امل�سبطة:  اأي مراجعة مدى التزام اجلل�شة باالأحكام االئحية.	•
اإعداد املذكرات التمهيدية للقوانني مبجرد و�شولها األى الربملان وقبل اأحالتها اإلى اللجان.	•
ق�سم االإح�ساء والبيانات : يتولى ت�شجيل كل البيانات االإح�شائية لكل جل�شة من حيث عدد االأع�شاء املتحدثني، وعدد مرات 	•

حديثة، واملو�شوعات التي اآثارها، واملطالب التي طرحها، وبيان ح�شيلة ونتائج اأعمال كل ع�شو يف اجلل�شة اأو عدد من اجلل�شات، 
باالإ�شافة اإلى العديد من البيانات التف�شيلية االأخرى كما اأن هذا الق�شم ي�شند اإليه اإعداد تقرير اجلل�شة، وموجز اجلل�شة، 

ومذكرة اأفكار اجلل�شة.
              

الق�سم االإداري: يتولى االإ�سراف على فرق عمل اجلل�سات املوؤقتة.. 4

ق�سم التنفيذ: يتولى تنفيذ تو�شيات وراأي الربملان حول القوانني وم�شروعاتها.. 5

4. تقرير اجلل�سات العامة:
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تقرير اجلل�شة هو االإقرار مبا مت ودار يف اجلل�سة فعليا، على اأن يتم نقل وقائع اجلل�شة باأمانة مركزة فكريا ومو�شوعيا. )التقرير االأمني(

ي�شاهم تقرير اجلل�شة يف:

• ا�سرتعاء انتباه الع�سو وتركيزه على اآراء االأع�ساء االآخرين يف اجلل�سات القادمة، فالع�شو يكون مدرك ملا يديل به من اآراء، ولكنه اأحيانا قد ال يركز فيما يقوله 	
باقي االأع�شاء، وي�شاهم تقرير اجلل�شة يف التغلب على هذه االإ�شكالية.

• تدوين وحتديد االآراء واملالحظات واالأفكار التي اأبداها جميع االأع�شاء يف اجلل�شة، وحتقيق الرقابة املتبادلة بني االأع�شاء.	

حماور تقرير اجلل�سة

البيان النوعيالبيان االإح�سائي الرقمي
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جداول البيان الإح�سائي

• اأهمية البيان االإح�شائي تكمن يف معرفة الع�شو للزمن الذي ا�شتغرقه يف احلديث يف اجلل�شة، وكذلك اإدراك الع�شو ملجمل االأحداث يف اجلل�شة العامة.	

اأق�سام جدول البيان االإح�سائي اأو الرقمي )و�سف اجلل�سة(

االإطار الزمني للجل�سة:. 1

بداية اجلل�شة ) ال�شاعة...(أ. 
نهاية اجلل�شة ) ال�شاعة.... (ب. 

احل�سور:. 2

عدد الغائبني )�شارك فيها...... ع�شوا، وتغيب عنها... ع�شوا، التالية اأ�شماوؤهم....( وكانت اجلل�شة أ. 
برئا�شة )اأ�شم رئي�س اجلل�شة(

وزير ب.  و.........  معايل.....وزير  اجلل�شـــــة:  هذه  اأعمــــــــال  يف  احلكـــــومة(  )ممثــلــــو  فيها  �شارك 
..............

وقد مت مناق�سة املو�سوعات التالية.......)ا�شتعرا�س جدول اأعمال اجلل�شة مع االقت�شار على االأمور . 3
املو�شوعية فقط(:

قانون....................أ. 
مو�شوع ......................ب. 
�شوؤال ............................ت. 

التف�سيل الزمني للمو�سوعات:. 4

عدد املتحدثني يف املو�شوع )كالقانون، اأو املو�شوع، ...(أ. 
وقت ا�شتغراق املناق�شات يف املو�شوع.ب. 
وقد مثل زمن مناق�شة املو�شوع ...% من الزمن االإجمايل للجل�شة.ت. 
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5. وقد تبني من ذلك اأن: النتائج
اإن اأكرب عدد من املتحدثني والذي بلغ ) ( ع�شوا كان يف مناق�شةأ. 
مو�شوع .................ب. 
اإن اأقل عدد من املتحدثني والذي بلغ ) ( ع�شوا كان مناق�شة مو�شوع.............ت. 
اإن اأكرب وقت والذي بلغ ....)عدد الدقائق اأو ال�شاعات( ا�شتغرقه مناق�شة مو�شوع ...... ، وقد ا�شتهلك ث. 

%من الزمن االإجمايل للجل�شة
وقد 	.   ،...... مو�شوع  مناق�شة  ا�شتغرقه  ال�شاعات(  اأو  الدقائق  ....)عـــدد  بلغ  والــذي  وقت  اأقــل  اإن 

ا�شتهلك... % من الزمن االإجمايل للجل�شة
    متو�شط عدد املتحدثني يف اجلل�شة =ح. 

  اأكرب زمن         / 2 = .......................
   اأقل زمن

ن�شبة التعقيب بني امل�شاركني )احلكومة واالأع�شاء(خ. 
ن�شيب كل ع�شو من اإجمايل اجلل�شةد. 

جدول )1(
اجلدول االإح�سائي لن�ساط الع�سو يف مو�سوعات اجلل�سة

ا�سم الع�سو
زمن احلديث )مو�سوع 

معني(
ا�سم 

املو�سوع
الزمن الكلي للمو�سوع

ن�سبة احلديث يف 
اجلل�سة

الزمن الكلي للع�شو امل�شتغرق من املو�شوع الفرعي + الزمن 
االإجمايل للمو�شــــــــــوع الفرعـــــي مـــن اإجمايل اجلل�شة %

• ت�شتخدم النتائج واالإجماليات التي مت التو�شل اإليها يف اجلدول )1( وتو�شع يف اجلدول رقم )2(	
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                                                                                                                   جدول )2(  
اجل�دول االإح�سائي لن�ساط الع�سو يف اجلل�سة

زمن احلديث يف اجلل�سةا�سم الع�سو
املو�سوع )قانون، �س����وؤال، مو�س�����وع 

عام ،....(

جدول )3(
ج�دول الفعالية

املو�سوع
عدد 

االأع�ساء
زمن 

احلديث
احلكومة

زمن 
احلديث

الزمن الكلي 
لكل مو�سوع

ن�سبة حديث 
االأع�ساء

ن�سبة حديث 
احلكومة

• يهدف اجلدول اإلى مقارنة فعالية االأع�شاء مع فعالية احلكومة	

ثانيا: البيان النوعي
جدول البيان النوعي للتقرير

ا�سم الع�سواملو�سوع
اأهم االأفكار 

واملالحظات واالآراء
موقف 
االأع�ساء

موقف 
احلكومة

موقف 
املجل�س

4.تقرير حتليل اجلل�سة )تقرير الفعالية – املرحلة االأولى(

بعد انتهاء الباحث من اإعداد )تقرير اجلل�سة( فاإنه ينطلق منه الإعداد )تقرير حتليل اجلل�سة( والذي يهدف اإلى اإبراز وقيا�س مدى الفعالية احلقيقة للجل�شة. 
وذلك على خالف )تقرير اجلل�سة( الذي ي�شف وقائع اجلل�شة، وينق�شم )تقرير حتليل اجلل�سة( يف املرحلة االأولى منه اإلى 3 حماور رئي�شية هي:
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الفعاليات الثالث التي يقي�سها 
تقرير حتليل اجلل�سة

)1(
فعالية املجل�س

)3(
فعالية اللجنة

)2(
العالقة التفاعلية بني:

 ال�سلطة التنفيذية )احلكومة( 
وال�سلطة الت�سريعية )املجل�س(

املحور االأول: فعالية املجل�س
• ميدنا )تقرير اجلل�شة( بالعديد من البيانات الرقمية، كالن�شبة املئوية التي ا�شتغرقها مناق�شة املو�شوع العام اأو مناق�شة م�شروع القانون من اإجمايل زمن اجلل�شة. 	

ولكن تلك االأرقام والن�شب املئوية ال تعطينا اأي موؤ�شرات حول الداللة احلقيقة لتلك البيانات الرقمية.
• وبالتايل البد اأن نبحث عن داللة تلك البيانات الكمية ملعرفة فعالية املجل�س والتي ت�ساوي فعالية االأفكار التي طرحها االأع�ساء اأثناء اجلل�سة.	
• ولكي نتو�شل لفعالية االأفكار البد اأن نرجع اأوال اإلى )تقرير اجلل�شة( والذي عر�شنا فيه اإجمايل االأفكار التي مت مناق�شتها، و�شيالحظ الباحث باأن هناك جمموعة من 	

االأفكار ميكن دجمها �شمن حمور رئي�شي واحد اأو فكرة رئي�شية هامة واحدة، لوجود رابط م�شرتك بني تلك االأفكار، كما اأن هناك جمموعة من االأفكار التي يتكرر 
طرحها من قبل اأكرث من ع�شو هذا يعطينا دليل على تكرار هذه الفكرة يف اجلل�شة.

• املثال على ذلك عند مناق�شة املجل�س ملو�شوع �شيا�شة وزارة العدل، �شيالحظ الباحث باأنه مت طرح االأفكار التالية: اإن�شاء حماكم جديدة يف مناطق جغرافية حمددة، 	
والتي تعد هنا  املحاكم(  اأنها تدور حول فكرة مف�سلية واحدة هي:  اإن�شاء حماكم تخ�ش�شية )الحظ  للمراجعني،  املحاكم  تقدمها  التي  حت�شني اخلدمات 

)الفكرة املهمة والفعالة(
• وبالتايل فاإن مو�شوع املحاكم ا�شتحوذ على 45 % من اإجمايل الوقت املخ�ش�س ملناق�شة مو�شوع �شيا�شة وزارة العدل، كما اأنه ا�شتغرق ن�شبة 30 % من اإجمايل 	

زمن اجلل�شة.
• كما �شيالحظ الباحث باأن هناك بع�س االأفكار التي مل تتكرر ومت طرحها ملرة واحدة فقط، هذا يعني باأنها اأفكار لي�شت ذات اأولوية يف نقا�شات املجل�س.	
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املحور الثاين: العالقة التفاعلية بني ال�سلطة التنفيذية )احلكومة( وال�سلطة الت�سريعية )الربملان(

االأفكار الهامة التي طرحها املجل�س
 )االأفكار الرئي�شية التي مت قيا�شها يف 

املحور االأول )فعالية املجل�س(

مدى ا�شتجابة احلكومة وردها على االأفكار الرئي�شية والهامة التي طرحها 
االأع�شاء؟ )هل هناك ا�شتجابة حكومية على تلك االأفكار �شواء بالتاأييد اأو 

حماورة االأع�شاء فيها(
اأم اأن احلكومة رف�شت تلك االأفكار وجتاهلتها؟ ومل جتب على مقرتحات 

االأع�شاء واآرائهم بطريقة اإيجابية؟

12

املحور الثالث : فعالية اللجنة

• التي طرحها االأع�ساء يف اجلل�سة م�ستوحاة من تقرير 	 هل االأفكار واملناق�سات  اإلى االإجابة عن �شوؤال رئي�شي هو:  اللجنة  يهدف قيا�س فعالية 
اللجنة؟ اأم اأن االأع�شاء اجتهوا اجتاها اآخر بطرح اأفكار مل يتطرق لها تقرير اللجنة؟

• اإن ابتعاد االأع�شاء عن تقرير اللجنة يعني اأن املجل�س جتاهل اإحالته للمو�شوع اأو القانون للجنة لدرا�شته، فح�شب ما هو متعارف عليه برملانيا فاإن 	
اللجنة هي الوكيل التي وكلها املجل�س نيابة عنه لدرا�شة اأي مو�شوع اأو م�شروع قانون، وبالتايل فمن املفرت�س اأن يناق�س املجل�س نتائج درا�شة اللجنة 
اأعدت  مناق�سات االأع�ساء حول املو�سوعات العامة التي  اأن يبتعد كثريا عما طرحه تقرير اللجنة، وتظهر فعالية اللجنة يف:  لذلك املو�شوع، ال 

اللجنة حولها تقارير، اأو من خالل تو�سيات اللجنة بالن�سبة للمو�سوعات العامة، اأو تعديالتها على م�سروعات القوانني.
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قيا�س فعالية اللجنة

)1(
املناق�سات حول املو�سوع العام

)2(
تو�سيات اللجنة بالن�سبة 

للمو�سوعات العامة

)3(
تو�سيات اللجنة بالن�سبة 

لتعديالت م�سروعات القوانني

 اأوج�����ه ال�����س��ب��ه واالإخ���ت���الف . 1
التي  الرئي�سية  االأفكار  بني 
واالأفكار  االأع�ساء،  طرحها 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة ال���ت���ي ت��ن��اول��ه��ا 

تقرير اللجنة.

 اأف�����ك�����ار ج����دي����دة اأ����س���اف���ه���ا . 2
اللجنة  تقرير  اإل��ى  املجل�س 

ومل ي�سر اإليها االأع�ساء.

 اأفكار هامة ت�سمنها تقرير . 3
اإل��ي��ه��ا  ي�����س��ر  ال��ل��ج��ن��ة ومل 

االأع�ساء.

 ت����و�����س����ي����ات واف���������ق ع��ل��ي��ه��ا . 1
املجل�س من اللجنة.

اقرتحها . 2 ج��دي��دة   تو�سيات 
تقرير  ترد يف  املجل�ص، ومل 

اللجنة.

ي��واف��ق عليها . 3  ت��و���س��ي��ات مل 
املجل�س من اللجنة.

 ت��ع��دي��الت امل���واد ال��ت��ي واف��ق . 1
عليها املجل�س من اللجنة.

 ت����ع����دي����الت مل��������واد ج���دي���دة . 2
ترد  ومل  املجل�ص،  اقرتحها 

يف تقرير اللجنة.

يف . 3 وردت  مل������واد   ت���ع���دي���الت 
يوافق  ومل  اللجنة،  تقرير 

عليها املجل�س.

5. اجلدول التف�سريي للجل�سات العامة:

اجلدول التف�سريي للجل�سات العامة هو ملخ�ص مركز لبنود جدول اأعمال اجلل�سات العامة، حيث ير�سل هذا اجلدول الأع�ساء الربملان مرفقا بجدول 
اأعمال اجلل�سة املتكامل.
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اأغرا�س اإعداد اجلدول التف�سريي:

 حتقيق الفهم ال�سريع للبنود املطروحة على جدول اأعمال اجلل�سة، وتزويد االأع�شاء بخلفية متكاملة ومركزة حول بنود جدول اأعمال اجلل�شة، مما يي�شر . 1
لهم الو�شول اإلى املعلومات التي يحتاجونها من البنود، خا�شة يف �شوء الكم الهائل من املعلومات التي عادة ما ترتبط بجدول اأعمال اجلل�شة.

 اإمداد االأع�ساء باملعلومات الهامة التي يت�سمنها جدول اأعمال اجلل�سة، وتتنوع اأهمية هذه املعلومات فاأحيانا تكون معلومات عاجلة تتطلب التدخل ال�شريع . 2
من االأع�شاء التخاذ قرار ب�شاأن البند الذي تدور حوله هذه املعلومة، وقد متثل هذه املعلومة الهامة �شردًا تاريخيًا لتطور البند املطروح .

 تقليل املدة الزمنية امل�ستغرقة يف مناق�سة بع�س االأمور االإجرائية يف اجلل�سة، والتي عادة ما ت�شتهلك وقتا كبريا من زمن اجلل�شة، كتلك املناق�شات املتعلقة . 3
باأحكام الالئحة الداخلية، وتف�شري مواد الد�شتور. فاجلدول التف�شريي يت�شمن �شرحًا مركزًا الأبرز مواد الالئحة املتعلقة ببنود جدول اأعمال اجلل�شة.

 يقدم اجلدول التف�شريي اخلال�شة الرئي�شيـــة املركزة ملا انتهى اإليه تقرير اللجنة، وبذلك فهو ي�شهـــــم يف تزويد االأع�شاء من خار	 اللجنة بروؤية وا�شحة عن . 4
عمل اللجنة.

 حتقيق اال�ستدراك املعريف، فالباحث من خالل اجلدول التف�شريي ي�شتطيع التنويه اإلى اأهمية بع�س املعلومات الفنية، اأو االإ�شارة اإلى اآخر تطورات املو�شوعات اأو . 5
الق�شايا حمل الدرا�شة يف تقارير اللجان والتي اأغفلت اللجنة درا�شتها نظرا النتهاء اللجنة من درا�شة هذه الق�شايا، ورفع تقريرها اإلى املجل�س قبل حدوث هذه 

التطورات. وبالتايل فاإنه ميكن للباحث االإ�شارة اإلى هذه التطورات يف اجلدول التف�شريي واإحاطة الع�شو بها، مما يرثي املناق�شات يف جل�شة املجل�س.

     

تتعاون ثالث اإدارات يف االأمانة العامة للربملان الإعداد اجلدول التف�شريي، وهذه االإدارات هي:
• االإدارة القانونية باعتبارها اجلهة امل�شئولة عن البنود املتعلقة مب�شروعات القوانني.	
• اإدارة اللجان باعتبارها امل�شئولة عن البنود املتعلقة باملو�شوعات العامة.	
• اإدارة اجلل�سات باعتبارها املن�شق جلدول االأعمال التف�شريي.	
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اجلدول التف�سريي مل�سروع القانون

اجلانب املو�سوعياجلانب االإجرائي

تف�سري البندمرفقات البندتواريخ البندا�سم البند
اأحكام د�ستورية 
والئحية تتعلق 

بالبند

خال�سة ما 
تو�سلت اإليه 

اللجان

معلومات مهمة 
للبند

• يتم كتابة 	
ا�����������س����������م 
م�������س���روع 
ال��ق��ان��ون 
ك������ام������ال 
ورد  ك��م��ا 
يف جدول 
اأع������م������ال 
اجل��ل�����س��ة 
ــــال: “  ،مــــث
ــــروع  ــــش مــــ�
رقم  قانون 
بــ�ــشــاأن   )(
املــعــامــالت 
ــة  ــجــاري ــت ال
لـــــ�ـــــشـــــنـــــة 
.”2010

ي���ت���م ال��ت�����س��ل�����س��ل يف 	•
اإح����ال����ة ال���ق���ان���ون 

بالتدريج:
1. االإحالة من احلكومة اإلى 

املجل�س.
اإلى  املجل�س  من  2. االإحالة 

اللجنة.
3. انــــتــــهــــاء الـــلـــجـــنـــة مــن 
التقرير  واإحالة  املناق�شة 

اإلى املجل�س.
ــبــات متــديــد  4. حـــــاالت طــل
درا�شات م�شروع القانون.

يف 	- الت�شل�شل  ملـــاذا 
اإحالة القوانني؟

احلكومة 	- تطلب  اأحيانا 
ــون على  ــقــان ال درا�ـــشـــة 
وجـــه اال�ــشــتــعــجــال، يف 
مل  الــلــجــنــة  اأن  حــــني 
تنظر امل�شروع على وجه 
وتــاأخــرت  اال�شتعجال، 
ــقــريــرهــا  ت ـــقـــدمي  ت يف 
يعد جتاوزًا منها  وذلك 
للموعد الالئحي لتقدمي 
درا�شة امل�شروعات، كما 
لتكليف  اللجنة  خالفت 
لها مما يرتتب  املجل�س 

املــرفــق.  ا�ــشــم  كتابة  يتم   -
يرد  الــذي  ال�شفحة  وكتابة 
اأعــمــال  جـــدول  البند يف  بــه 

اجلل�شة.

م���رف���ق���ات م�����س��روع 	•
القانون:

 املذكرة التف�شريية من 	-
احلكومة.

اجلـــدول املــقــارن الــذي 	-
املجل�س  جلــنــة  ــه  ــدت اع

لدرا�شة القانون.
تقرير اللجنة.	-
واالأوراق 	- الـــدرا�ـــشـــات 

اأعدتها  التي  واجلــداول 
الــبــحــثــيــة  االإدارات 
ـــــة الـــعـــامـــة  ـــــالأمـــــان ل

للمجل�س.

ترتب املرفقات ح�سب 
لثالثة  تبعا  اأهميتها 

اأنواع رئي�سية هي:
الل�سيقة: 	• املرفقات 

التي  املــعــلــومــات  هــي 
ــى  اإل تــــوؤدي  اأن  ميــكــن 
ـــوقـــف الـــنـــقـــا�ـــس يف  ت
يتم  مل  اإذ  اجلــلــ�ــشــة 

يف  القانون  م�شروع  تف�شري  يتم 
�شوء الفكرة امللخ�شة للم�شروع .

ي�����خ�����������س�����ع ت����ف���������س����ري 	•
ال���������ق���������ان���������ون اإل����������ى 
ال�������ق�������راءات االأرب�������ع 

للقانون :
من  ال���ق���ان���ون  1.قراءة 
التف�شري  يركز  املبداأ:  حيث 
فيتم  القانون  غر�س  على 
�شيحققها  التي  املــزايــا  تبيان 
 ، وال�شلبيات  الــقــانــون  تطبيق 
القراءة  هذه  يف  البند  وتف�شري 
مــبــداأ  كتابته  ــاء  ــن اأث �ــشــرياعــى 
ــرة املــ�ــشــرتكــة الأهــــداف  ــك ــف ال

القانون.
فيكتب الباحث مثال:

ي���ه���دف م�������س���روع ق���ان���ون 
اإل��ى  التجارية  املعامالت 
يكون  قد  فالهدف   ،..........
التف�شريية  املـــذكـــرة  يف  وارد 
م�شروع  يف  اأو  احلــكــومــة،  مــن 
الباحث  ي�شتخل�شه  اأو  القانون، 

من قراءته للقانون.

م���ادًة  ال��ق��ان��ون  2.قراءة 

• التنظيمية 	 املواد  ذكر 
ــحــكــم  ــت ــش والــــــتــــــي �
اإجــراءات النقا�س يف 
ــواء تلك  ــش � اجلــلــ�ــشــة 
الالئحة  يف  الــــواردة 
اأو  للمجل�س  الداخلية 

يف الد�شتور.

• ي�����������راع�����������ى 	 ال 
الالئحي  الرتتيب 
اأي  املــــواد  اإيـــــراد  يف 
اأن  بــالــ�ــشــرورة  لي�س 
 )29( املـــادة  تكتب 
 )28( ـــــادة  امل ــعــد  ب
.اإمنــــــــــا مـــــا يـــحـــدد 
ـــــك هــــو احلـــاجـــة  ذل
ن�شو�س  ال�شتخدام 
املواد وفق ما تقت�شيه 
اأثناء  الفعلية  احلاجة 
�ـــشـــري الـــنـــقـــا�ـــس يف 
وح�شبما  اجلــلــ�ــشــة، 
وفق  الباحث  يرتاأيه 
مل�شار  وتوقعاته  فهمه 

اجلل�شة.
راأى  مــــا  “اإذا  فـــمـــثـــال: 
قانون  مـــواد  بـــاأن  الباحث 
مـــــا لـــــن حتـــتـــمـــل وجـــــود 

• متثل اخلال�شة 	
املـــركـــزة الــتــي 
و�ــشــلــت اإلــيــهــا 
الـــــلـــــجـــــان يف 
اإطار اخلال�شة 
)اأهــــــــــــــــــــــــم 
الـــتـــعـــديـــالت 
املـــو�ـــشـــوعـــيـــة 
ولـــــــــيـــــــــ�ـــــــــس 
االإجـــــرائـــــيـــــة 
جهاز،  كاإلغاء 
اإ�ـــشـــافـــة  اأو 
مع  اخت�شا�س 
التف�شري  ذكـــر 
واملــــــربر لــهــذا 
اأو  االإلــــــغــــــاء 

االإ�شافة(.

اأنـــواع من هذه  عــدة  هناك 
املعلومات اأهمها:

-م����ع����ل����وم����ات ه���ام���ة 

حت��ي��ط ب��ال��ق��ان��ون يرى 
وال  �شرورية  اأنــهــا  الباحث 
اأن يطلع عليها االأع�شاء  بد 
املعلومات  تلك  وردت  �شواء 
يف املذكرة التف�شريية اأو يف 
م�شفوفة اأو درا�شة قانونية.

• اأن 	 لــلــبــاحــث  ميـــكـــن 
اللجنة  راأي  يــخــالــف 
لوجود  اجلهاز  باإلغاء 
�شلبية  واآثـــــار  مــ�ــشــار 

ل��ك��ن هـــذه الــنــوعــيــة 
مـــــن املــــعــــلــــومــــات ال 
اإال  اإظـــهـــارهـــا  ميــكــن 
للرئي�س وهو خمري يف 
تظهر  وال  ا�شتخدامه 
املجل�س  اأع�شاء  لباقي 
الأنــــهــــا تــــوحــــي بــــاأن 
حمل  لي�شت  الــلــجــنــة 
ــــد يــتــجــاهــل  ثـــقـــة، وق
املعلومة  هذه  الرئي�س 
ــا  ــخــدمــه ــت ــش ــ� وقــــــد ي
يف  بالتدخل  الرئي�س 
الــنــقــا�ــس ومــعــار�ــشــة 
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اجلانب املو�سوعياجلانب االإجرائي

تف�سري البندمرفقات البندتواريخ البندا�سم البند
اأحكام د�ستورية 
والئحية تتعلق 

بالبند

خال�سة ما 
تو�سلت اإليه 

اللجان

معلومات مهمة 
للبند

عــلــيــه تــعــطــيــل اأعــمــال 
املجل�س.

ــ�ــس 	- ــــخــــاذ املــجــل ات
لـــــقـــــراره بـــ�ـــشـــاأن 
عــدم  اأو  ــة  ــق ــواف امل
املوافقة على طلبات 
متــــديــــد الـــلـــجـــان 
م�شروعات  لدرا�شة 
فاملجل�س  القوانني، 
بناًء  قراره  �شيتخذ 
على املــربرات التي 
اللجنة  �شتقدمها 
الزمنية  والـــفـــرتة 
ا�شتغرقتها  ــي  ــت ال
اللجنة يف الدرا�شة.

خـــالف 	- اأي  حــــل   
يــنــ�ــشــاأ بــني املــجــلــ�ــس 
راأت  ما  اإذا  واحلكومة 
املجل�س  بـــاأن  احلكومة 
يوؤخر درا�شة م�شروعات 
القوانني على الرغم من 
امل�شروع  درا�شة  طلبها 
اال�شتعجال،  وجــه  على 
تاريخ  اإلــى  وباالحتكام 
القانون  م�شروع  اإحالة 
مــــن احلـــكـــومـــة ميــكــن 
يــو�ــشــح  اأن  لــلــمــجــلــ�ــس 

موقفه جتاه احلكومة.

جدول االأعمال مثل: اجلدول 
ب�شاأن م�شروع  املقارن للجنة 

القانون.

• الهامة: 	 املرفقات 
حتتل مرحلة و�شط من 
املرفقات  بني  االأهمية 
واملــرفــقــات  الل�شيقة 
احلاجة.  عن  الزائدة 
مــن اأمــثــلــة املــرفــقــات 
اللجنة  تقرير  املهمة: 

حول م�شروع القانون.

• الزائدة 	 املرفقات 
ع�������ن احل������اج������ة: 
واالأوراق  كالدرا�شات 
تعدها  التي  واجلداول 
الــبــحــثــيــة  االإدارات 
ـــعـــامـــة  لـــــالأمـــــانـــــة ال

للمجل�س.

مادًة: يقت�شر التف�شري على:
التي يحتمل  اأ.امل���واد 
اإثارة النقا�ص حولها 
ومل  ب�شاأنها  والتعديالت 
بالتعديل  اللجنة  تتناولها 
ـــى قـــــراءة  )تـــعـــتـــمـــد عـــل
الباحث وتب�شره بالقانون 
ــــــواردة  واالحــــتــــمــــاالت ال
حولها  والنقا�س  للخالف 

عند درا�شة املو�شوع(.
الــتــي  املـــــواد  تــفــ�ــشــري  ب. 
خــ�ــشــعــت لـــلـــتـــعـــديـــل يف 

اللجنة.

ال����ق����ان����ون  ق������������راءة   .3
يركز  التف�شري هنا  باإجماله: 
ــي يــحــتــمــل اأن  ــت عــلــى املـــــواد ال

مرة  للنقا�س  ط��رح  ي��ع��اد 
اأخرى.

 ولكن ال�شوؤال كيف ميكن معرفة 
هذه املواد؟ قد تكون املواد حمل 
واللجنة،  املجل�س  بني  اخلــالف 
حمل  كـــان  اللجنة  راأي  اأن  اأو 
د�شتوريته  ب�شاأن  قانوين  خالف 

و�شحته.

ب�سكله  القانون  قراءة   .4
النهائي: التف�شري هنا تف�شري 

اإجرائي.

الثانية  الــقــراءة  يف  نقا�س 
فيكتفي  القانون  للم�شروع 
تتعلق  التي  االأحكام  باإيراد 
بالقراءتني االأولى والثانية.

• ــاك 	 هــن ـــــان  ك واإذا 
ذو  اأو  �سابق  قانون 
���س��ل��ة ب��ال��ق��ان��ون 
ال���ق���ائ���م، البـــد من 
بينهما  العالقة  ذكــر 
اأي  البند  تف�شري  يف 
التي  الـــروابـــط  ذكـــر 
ــمــر بــيــنــهــم  ــت ــش ــ� ــت �ــش
كاالأحكام التي �شتمتد 
اإلى امل�شتقبل )اأحكام 
اأو  الزماين،  ال�شريان 
�شيجري  التي  املـــواد 

عليها التعديل(.
ال����ه����دف م����ن ذك���ر   -
الد�ستورية  االأح���ك���ام 

والالئحية هو:
-تــكــريــ�ــس فــهــم االأعــ�ــشــاء 
تكرارها  يتم  لذلك  لالئحة 
الالئحة  الــد�ــشــتــور،  )مـــن 
الداخلية( لتنظيم النقا�س.

اإدارة  من  الرئي�س  -متكني 
وكــفــاءة  بفعالية  اجلل�شة 
مل�شار  تبعا  املواءمة  وبفكرة 
ــات يف  ــش ــ� ــاق ــن وظــــــروف امل

اجلل�شة.

من  واالنتقال  الفكرة 
تــاأيــيــد الــفــكــرة اإلـــى 

معار�شتها.
• ــعــ�ــس 	 ـــر ب ـــه ـــظ قــــــد ت

لالأع�شاء  املــعــلــومــات 
املــواد  بني  العالقة  يف 
القدمية واملواد املعدلة 
يف الــقــانــون اجلــديــد، 

ي���ك���ت���ب ال���ب���اح���ث 
بينهم  العالقة  طبيعة 
)االإلغاء، التح�شينات، 
الــنــ�ــشــخ( املــعــلــومــات 
الـــــــتـــــــي �ـــشـــتـــعـــطـــى 
اأن  يــجــب  ــاء  لــالأعــ�ــش
راأي  مع  متاما  تتوافق 
خــار	  ولــيــ�ــس  اللجنة 

اإطار التاأييد.
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اجلدول التف�سريي للمو�سوع العام

اجلانب املو�سوعياجلانب االإجرائي

تف�سري البندمرفقات البندتاريخ البندا�سم البند
اأحكام د�ستورية 
والئحية تتعلق 

بالبند

خال�سة ما تو�سلت 
اإليه اللجان

معلومات مهمة للبند

ــــب ا�ــــشــــم 	• ــــت ــــك ي
العام  املو�شوع 
يف  ورد  كـــمـــا 
جدول االأعمال

ــــة 	• ــــاف تـــــكـــــتـــــب ك
التي  ــخ  ــواري ــت ال
لـــــهـــــا عــــالقــــة 

بالبند:
ـــال 	- ـــش ـــخ اإر� ـــاري ت

ملجل�س  املو�شوع 
لطلب  الــــــوزراء 
املــــوافــــقــــة عــلــى 

املو�شوع العام.
تـــاريـــخ مــوافــقــة 	-

على  احلـــكـــومـــة 
طلب املجل�س.

ــــاريــــخ اإحـــالـــة 	- ت
املو�شوع  املجل�س 

للجنة لدرا�شته.
ــاء 	- ــه ــت تــــاريــــخ ان

ــــة مـــن  ــــجــــن ــــل ال
املو�شوع  درا�ــشــة 
للمجل�س  ورفــعــه 

للمناق�شة.
اإذا طلبت اللجنة 	-

ـــدًا  اأجـــــــاًل جـــدي
املو�شوع  لدرا�شة 
ـــــك  ــــــر ذل ــــــذك ي

التاريخ.

تـــــرتـــــب مـــرفـــقـــات 	•
ــس  ــ� ــف ــن الــــبــــنــــد ب
مع  املتبع  الرتتيب 
م�شروع  مــرفــقــات 
)مرفقات  القانون 
مهمة   – ل�شيقة 
على  زائــــــدة(   –
لبند  املثال  �شبيل 
املو�شوعات العامة 

تكون كالتايل:
الل�سيقة: 	• املرفقات 

تقرير اللجنة.
امل����رف����ق����ات امل���ه���م���ة: 	•

الــواردة  املعلومات 
من احلكومة، وكل 
اعتمد  مــعــلــومــات 
ــيــهــا الــتــقــريــر  عــل
�ــشــواء  مهمة  تــعــد 
اأكـــانـــت درا�ــشــات 
االأمانة  يف  اأعــدت 

اأو خارجها.
امل���رف���ق���ات ال���زائ���دة: 	•

ـــومـــات  كـــــل املـــعـــل
املــــتــــوفــــرة لـــدى 
الباحث ومل يعتمد 

عليها التقرير.

من 	• حمــور  كــل  تف�شري  يتم 
اللجنة  تــقــريــر  حمـــاور 

كالتايل:
ت��ق��ري��ر 	• يف   )1( حم������ور 

املحور  )نتائج  اللجنة: 
وق�����د ت��ت�����س��م��ن ك��ذل��ك 
م��الح��ظ��ات االأع�����س��اء، 

واأهم التو�سيات(.
ت��ق��ري��ر 	• يف   )2( حم������ور 

تف�سريه  )ي��ت��م  اللجنة 
املتبعة  الطريقة  ب��ذات 

يف تف�سري املحور )1(.

املــواد 	• يتم ذكــر 
الــد�ــشــتــوريــة 
ــة  ــي ــح ــالئ وال
يتطلبها  التي 
النقا�س  �شري 
�ــــــــــشــــــــــواء 
اأو  لــلــرئــيــ�ــس 
ــاء،  ــالأعــ�ــش ل
ويــــخــــ�ــــشــــع 
املواد  اختيار 
الـــالئـــحـــيـــة 
لــــتــــقــــديــــر 
ـــــاحـــــث  ـــــب ال
بـــالـــنـــ�ـــشـــبـــة 
ــــات  الجتــــاه
ــ�ــس يف  املــجــل
ـــة  ـــش ـــ� ـــاق مـــن

املو�شوع.

ــــــر الـــنـــتـــائـــج 	• ـــم ذك ـــت ي
والـــتـــو�ـــشـــيـــات الــتــي 
اللجنة  لها  تو�شلت 
فكرة  ا�شتخدام  عرب 
»ال����راب����ط امل�����س��رتك 
االأفكار”  ب����������ني 
االأفــــكــــار  دمـــــج  اأي 
الفكرة  يف  امل�شرتكة 
اجلـــوهـــريـــة والـــتـــي 
النتائج  بــني  تت�شح 
املتعددة اأو التو�شيات 
خمتلف  يف  املــتــعــددة 
حمــــــاور الـــتـــقـــريـــر، 
ــــك عــلــى خــالف  وذل
ــفــ�ــشــري  ت  “ خــــانــــة 
كان  والــتــي   “ البند 
فيها  يتعامل  الباحث 
ب�شورة  املــحــاور  مــع 
حمور  كــل   – جزئية 
حيث  مــن  حــدة  على 

النتائج والتو�شيات.

املعلومات تق�سم اإلى ق�سمني:
للرئي�ص 	• ُتعطى  معلومات 

ف����ق����ط، وحُت�����ج�����ب ع��ن 
االأع�ساء:

املو�شوع 	- حــول  معلومات 
قد  لالأع�شاء  اأعطيت  لو 
تكون حمل خالف بينهم.

ــاجــهــا 	- ـــومـــات يــحــت ـــل مـــع
ــــــــه  اإدارت يف  ـــ�ـــس  ـــي ـــرئ ال

للجل�شة.
خمالف 	- راأي  اأو  معلومات 

يف  اللجنة  لــه  اجتهت  ملــا 
تقريرها.

حمل 	- تكون  قــد  معلومات 
اعرتا�س من احلكومة، اأو 
قد تثري جدااًل وخالفًا يف 

اجلل�شة العامة.
حمور من حماور املو�شوع 	-

اللجنة  ــره  ــع ت مل  الـــعـــام 
ــة  اأي اأو  كــبــريا،  اهــتــمــامــا 
اللجنة  اأغفلتها  معلومات 

على الرغم من قيمتها.
معلومات ُتعطى لالأع�ساء:

-معلومات واردة يف الدرا�شات 
والتقارير التي نظرتها اللجنة، 
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اجلانب املو�سوعياجلانب االإجرائي

تف�سري البندمرفقات البندتاريخ البندا�سم البند
اأحكام د�ستورية 
والئحية تتعلق 

بالبند

خال�سة ما تو�سلت 
اإليه اللجان

معلومات مهمة للبند

مل تعرها اأهمية، ولكن الباحث 
يرى اأهمية هذه املعلومات.

كالبيانات  جديدة  -معلومات 
االإح�شائية.

ــومــات قـــد تــرثي  ـــــة مــعــل -اأي
النقا�س.



303االوراق و الدرا�سات الربملانية

6. الورقة التو�سيحية
اأ. الهدف من اإعداد الورقة:

تعد اإدارة اجلل�شات الورقة التو�شيحية عند تقدم االأع�ساء باالأ�سئلة الرقابية، وتهدف هذه الورقة اإلى:
اإمداد الع�شو مبعلومات مركزة حول حقيقة م�شكلة ال�شوؤال الربملاين الذي يوجهه للحكومة.	•
 تو�شيح املحاور التي ميكن للع�شو اإثارتها مع الوزير املعني اأثناء مناق�شة ال�شوؤال، ور�شم احتماالت ملجرى 	•

النقا�س بني الوزير والع�شو، وتهياأة الع�شو للرد على خمتلف االإجابات املحتملة التي قد يديل بها الوزير 
حول ال�شوؤال.

ب. العنا�سر الرئي�سية للورقة:

االأطــراف 	• يتم حتدد  ومتى حــدث؟( حيث  اأين  ملاذا حدث؟ كيف حدث؟  )مــاذا حدث؟  امل�شكلة   ماهية 
الرئي�شية للم�شكلة، ونطاقها الزمني واملكاين، مع الرتكيز على اأ�شبابها ظهور امل�شكلة .

نتائج امل�شكلة.	•
رد الوزير املتوقع على اأ�شئلة الع�شو، وتعقيب الع�شو على تلك الردود.	•

7. اجلدول ال�سارح للتو�سيات
ي�شتخدم اجلدول ال�شارح يف العديد من الربملانات، فهذا اجلدول يعطي تف�شريا برملانيا حول:

مغزى التو�شية.	•
 هدف التو�شية.	•
االأثر املتحقق من التو�شية.	•
كما يحدد اجلدول اأحيانا امل�شكالت التي ميكن اأن ت�شادف تنفيذ هذه التو�شية.	•

- ويتم اإبالغ احلكومة مبثل هذا اجلدول الذي ميثل اإحدى اأدوات التفاهم بني الربملان واحلكومة يف تنفيذ خمرجات 
املجال�س الت�شريعية )�شريد تف�شيل اجلدول ال�شارح للتو�شيات يف اجلزء الثاين للكتاب(.
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بحث خمطط اأعمال اجلل�سة

التقرير البياين

اأواًل : احل�سور واالعتذارات

احل�سور =

االعتذار =

ن�سبة احل�سور =

ن�سبة االعتذار =
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ثانياً : جدول االأعمال

الن�شبةالزمن

الت�شريع

املو�شوعات العامة

االأ�شئلة

بنود اأخرى
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ثالثاً : فعاليات اجلل�سة

اإجمايل 
االأفكار

اأفكار 
الت�شريع

اأفكار 
املو�شوعات 

العامة

اأفكار 
االأ�شئلة

اإجمايل 
مالحظات 

احلكومة
عدم الرد الرف�ساملوافقة

الن�سب املئوية:

اأفكار الت�شريع =

اأفكار املو�شوعات العامة =

اأفكار االأ�شئلة

ن�شبة ما وافقت عليه احلكومة =

ن�شبة ما رف�شته احلكومة =

ن�شبة عدم الرد =
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التقرير التو�سيحي جلدول الأعمال

حالة عدم التنفيذحالة التنفيذما انتهى اإليه املجل�سال�شجل التاريخي
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املوجز الفني جلدول اأعمال اجلل�سة

اأهم ما ت�شمنته االأوراق اأهم ما ت�شمنه تقرير البندالبند
والدرا�شات الفنية

اأهم ما ت�شمنته معلومات 
الراأي النهائي للجنةاحلكومة
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املواد الد�ستورية والالئحية الأكرث احتماًل لال�ستخدام يف اجلل�سة

قوانني ذات �شلةاملواد الالئحيةاملواد الد�شتوريةالبند
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بطاقات الأ�سئلة املقرتحة

النتائج املحتملةاأهمية االأ�شئلةاالأ�شئلةالبند
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اإطار تخطيطي للجل�سات القادمة
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مو�سوعات عامة

املوعد االبتدائي ملناق�شة املو�شوع يف النتائج املحتملة لطرح املو�شوعاأهمية املو�شوعاملو�شوع املقرتح
اجلل�شة
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الأ�ســـئـــلة

املوعد االبتدائي لطرحه يف اجلل�شاتالنتائج املحتملةاأهمية ال�شوؤالال�شـوؤال
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خمطط اأعمال اجلل�سات

بحث حت�سريي للجل�سة

اأواًل : الورقة الع�سوية

تهدف الورقة الع�شوية اإلى تتبع تاريخي حديث للمو�شوع، اأو القانون حمل الدرا�شة يف جدول اأعمال اجلل�شة.

ما انتهي اإليه املجل�س من تو�شيات وقراراتاأهم االأفكار التي طرحها املجل�سال�شجل التاريخي للمو�شوع

الورقة اال�ستفهامية جلل�سة ...................................
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النتـائـج املحتملةم�شـكـلـة الــ�شــوؤالالــ�شــوؤال
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اجلانب الفني يف خمطط اأعمال اجلل�سة
مو�سوعات عامة مقرتحة

النتائج املحتملةمــدى اأهمية املو�شوعاإ�شكالية املو�شوعا�شـــم املو�شوع
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اأ�سئلة خمططة للمقرتحات

النتائج املحتملةمــدى اأهمية ال�شوؤالاإ�شكالية الـ�شـوؤالال�شـــوؤال





الفصل الثامن

مهارات صياغة البحوث و الدراسات
و األوراق البرلمانية
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1. مهارات �سياغة البحوث والدرا�سات الربملانية:
يف اإطار ما ي�شهده العامل من ثورة غري م�شبوقة يف االت�شاالت واملعلومات وتطورات الثورة املعرفية فاإن ذلك انعك�س ب�شكل هائل على حقل الدرا�شات والبحوث الربملانية 

التي اأ�شبح لها حقلها البحثي املتخ�ش�س.

فلم تعد الدرا�سات والبحوث الربملانية كما كانت يف املا�سي جزءاً من علم القانون الد�ستوري، اأو جزءاً من علم ال�سيا�سة بل اإن الدرا�شات والبحوث الربملانية 
ت�شهد حاليا مرحلة منو بالغة بداأت يف الن�شف الثاين من الت�شعينات، وهي يف طريقها لتوؤ�ش�س احلقل العلمي اخلا�س بها، خا�شة واأن هدف الدرا�شات والبحوث الربملانية 

هو املعاونة يف اتخاذ قرارات نهائية لل�شلطة الت�شريعية �شواء اإزاء �شلطات الدولة االأخرى، اأو اإزاء املوؤمترات وامللتقيات الربملانية االإقليمية والدولية.

اأ�شبه مبنظومة علمية م�شتقلة، فهي تتفرد عن الدرا�شات القانونية التي لها  “ اأن الدرا�شات والبحوث الربملانية هي  فايزر تري�س اخلبري االأمريكي الراحل  ويرى 
طبيعة مو�شوعات حمددة. وتتفرد عن علم ال�شيا�شة الذي بدوره يبحث يف ق�شايا واإ�شكاليات حمددة. اأما الدرا�شات والبحوث الربملانية فمجالها كل املو�شوعات القانونية 
وال�شيا�شية واالقت�شادية واالجتماعية والثقافية. فلي�س هناك منظومة مو�شوعات �شاملة ميكن اإدراجها يف اإطار حقل الدرا�شات الربملانية التي تبلغ من االت�شاع لت�شمل 
درا�شة وبحث كل الق�شايا �شواء يف داخل املجتمع اأو خارجه. وهذا يعود باالأ�شا�س لطبيعة عمل ال�شلطة الت�شريعية التي ت�شرع لتنظيم كل العالقات املجتمعية، ويف ذات 

الوقت تراقب عمل ال�شلطات االأخرى”

ويرى فريدي مانهاتن اأن االأ�شا�س يف اأي درا�شة وبحث برملاين هو اأن يتوفر لها ثالث خ�شائ�س هي:

حتفيز اأع�ساء الربملان على مناق�شة الق�شية واتخاذ قرار �شحيح اإزاءها.. 1

النتائج، ثم يربز دالالت . 2 اإلى  بالتحليل، لي�شل  املواطن  ويتناول هذه  البحث  املو�شوع حمل  اأو  الق�سية  مواطن اخلطر يف  الباحث الربملاين على   اأن يركز 
النتائج. هذه 

 اأن ينتهي البحث العلمي اإلى حتقيق غاية التعليل اأي اأن يربهن الباحث على اأن بحثه لالأ�شباب والنتائج كان م�شتندا فيه اإلى االأ�شول العلمية املحايدة للظاهرة حمل الدرا�شة.. 3

اإن االإ�سكالية االأ�سا�سية التي تواجه الباحث الربملاين مع التزامه مبنهجيات البحوث الربملانية، واإتباعه للمنهجية الربملانية العلمية يف كتابة درا�سته 
اأو بحثه، اإال اأنه يواجه �سعوبة يف تو�سيل نتائج درا�سته اأو مقرتحاته اأو ما تو�سل اإليه من غاية التعليل الأ�سباب امل�سكلة اإلى اإدراكات االأع�ساء الربملانيني اأو 

تفهمهم للبحث اأو الدرا�سة الربملانية.

مما جعل البع�س يرى اأن العيب يف املنهجيات العلمية الربملانية، واأنها عاجزة عن اأن ت�شل اإلى اإفهام االأع�شاء الربملانيني بحقائق املو�شوع اأو الق�شية حمل البحث. 
وو�شح يف مرحلة الحقة اأن امل�سكلة لي�ست يف املنهجيات الربملانية، واإمنا يف مهارات ال�سياغة الربملانية الأن الباحثني الربملانيني ي�سبغون اأبحاثهم ودرا�ساتهم 
وفق خلفياتهم االأكادميية، فالباحث القانوين ي�شيغ باللغة القانونية التي تعلمها يف كليات القانون، وباحث العلوم ال�شيا�شية ي�شيغ باالأ�شلوب ال�شيا�شي الذي يغلب عليه 
التحليل واجلمل الطويلة، فكٌل ي�شيغ وفق م�شاربه العلمية، وجميعهم ال يراعي طبيعة الع�شو الربملاين الذي يختلف م�شتواه العلمي والثقايف يف اأغلب االأحيان عن امل�شتوى 
العلمي والثقايف للباحث الربملاين، فالباحث القانوين يفرت�س اأن كل اأع�شاء الربملان قانونيني، والباحث ال�شيا�شي يفرت�س اأن كل اأع�شاء الربملان �شيا�شيني، يف حني اأن الربملانات 

دائما ت�شم م�شتويات علمية متفاوتة.
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املبادئ العامة لل�سياغة الربملانية:

اأن يكون هدف �سياغة اأي درا�سة اأو بحث اأو تقرير برملاين هو اأن يكون قادراً على فهمه اأقل . 1
االأع�ساء حت�سياًل علمياً اأو ثقافياً، فاإذا اأدركت مثل هذه النوعية من االأع�شاء حقائق الدرا�شة 
اأو البحث اأو التقرير اأو املذكرة فاإنه �شيكون من ال�شهل على اأكرث االأع�شاء حت�شياًل علميًا اأو ثقافيًا 

اأن ي�شتوعبها، وهذا ما يوؤدي اإلى حتفيز االأع�شاء على التجاوب مع ما يكتبه الباحث الربملاين.

ولذا عرف ثورتون البحث اأو الدرا�شة اأو التقرير اأو املذكرة الربملانية باأنها ذلك الفن للطرق والو�شائل التي ي�شتعملها الباحث الربملاين للو�شول اإلى نتيجة اإدراك النواب 
ملا كتبه مع مراعاة االأ�شول املنهجية للكتابة الربملانية.

اللفظة الربملانية هي التي توؤدي معناها ب�سهولة وو�سوح، وال حتتمل التاأويل اأو اأن يكون لها . 2
اأكرث من مراد.

 فاللغة الربملانية تختلف عن اللغة االأدبية التي تقا�س بالغتها بالت�شبيهات والكنايات وا�شرتجاع اللغة من 
التعبري عن احلقائق احلا�شرة  بالقدرة على  تقا�س بالغتها  الربملانية  اللغة  اأن  االألفاظ، يف حني  ما�شي 

باإيجاز وو�شوح.

 العبارة الربملانية هي العبارة الدقيقة املركزة التي ت�سمح باال�ستنتاج واملناق�سة، وهي ذات ا�ستعمال . 3
عام يف املجتمع

 ولذا قيل عن العبارة الربملانية اأنها عبارة الفكرة، واجلملة الربملانية جملة بناء الفكرة، والفقرة الربملانية هي فقرة و�شوح الفكرة وانتهائها، فماذا يعني ذلك؟

يعني هذا اأن الباحث الربملاين قبل اأن يبداأ بالكتابة عليه اأن ي�ساأل ملاذا �ساأكتب هذه اجلملة؟ وملاذا �ساأكتب هذه العبارة؟ وملاذا �ساأكتب هذه الفقرة؟

ويبداأ الباحث باالإجابة على ال�شوؤال الثالث قبل ال�شوؤالني االأول والثاين، واإجابة ال�شوؤال الثالث تعني “�شاأكتب هذه الفكرة” فيجب بدايًة اأن تعرف الفكرة التي تريد 
اأن تكتبها يف فقرة، فاإذا و�شحت الفكرة يف ذهنك ومتلكتها عليك اأن ت�شاأل ما هي عنا�شر هذه الفكرة، ثم اكتب عنا�شر الفكرة يف ورقة منف�شلة. وابداأ بالعنا�شر االأكرث 

اأهمية ثم العنا�شر املهمة، ثم العنا�شر االأقل اأهمية.

عنا�سر الفكرة:

عنا�شر الفكرة هي تلك اجلمل الربملانية التي �شُتبنى بع�شها على بع�س حتى يكتمل اأركان البناء الفكري، والعن�شر هو وحدة يف الفكرة، وهو يف حد ذاته ال يعرب عن 
الفكرة واإمنا دوره تو�شيح الفكرة واإبراز مقوماتها. وكل عن�شر ُيِكمل العنا�شر االأخرى حتى ت�شبح الفكرة جلية ووا�شحة.
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وكلما متكن الباحث من ا�شتجماع العنا�شر الرئي�شية يف الفكرة كلما جنح يف اأن ي�شل اإلى العمق املطلوب برملانيا يف التعبري عن الفكرة.

وعنا�سر الفكرة الربملانية تختلف عن عنا�سر الفكرة االأكادميية من حيث:

• عنا�شر الفكرة االأكادميية تقوم على افرتا�س الفكرة واثبات هذا االفرتا�س يف حني اإن عنا�سر الفكرة الربملانية تقوم على اال�ستدالل املنطقي من االأحداث 	
وتداخالتها  ونتائجها  الفكرة  عالقات  جيدا  يعي  اأن  عليه  الربملاين  الباحث  الأن  االأكادميية  الفكرة  من  اأ�شعب  فاإنها  ولذا  واالقت�سادية  االجتماعية  والوقائع 

االجتماعية واالقت�شادية واإال فاإن الفكرة �شتكون غري مقبولة برملانيا.

• عنا�شر الفكرة االأكادميية تبحث دوما عن االأثر امل�شتقبلي الذي قد يحدث اأو ال يحدث يف حني اأن عنا�سر الفكرة الربملانية تبحث دوما عن االآثار احلا�سرة 	
فالبحوث االأكادميية مهمتها جتاوز اآثار احلا�شر ببناء اأفكار و�شيا�شيات م�شتقبلية.

اأما البحوث الربملانية مهمتها اإيجاد حلول مل�سكالت احلا�سر الأن هذه البحوث ي�ستخدمها الع�سو الربملاين لفهم الظاهرة حمل البحث حتى يتخذ 
قرارا حا�سرا يدركه ناخبيه يف الوقت احلا�سر.

 فاإذا كانت عنا�شر البحوث الربملانية ال تعرب عن م�شكالت احلا�شر وما يعانيه املجتمع، واأن تت�شمن هذه البحوث احللول واالآثار العاجلة فاإنه ال طائل منها.

• عنا�شر الفكرة االأكادميية قد تتداخل مع بع�شها البع�س، كما اأن العن�شر الواحد قد يكون به الكثري من الفرعيات والتف�شيالت املبا�شرة وغري املبا�شرة.	

 يف حني اأن الفكرة الربملانية ما مييزها هو و�سوحها وب�ساطتها واأن العنا�سر املتداخلة ينبغي ف�سلها عن بع�سها البع�س حتى ي�سهل حتليلها، ومن 
ثم الو�سول اإلى نتائج واآثار واقرتاح بدائل حمددة ت�ستطيع اجلهات التنفيذية اأن تتخذ اإجراءات لتنفيذ ما اقرتحه الربملان.

• عنا�شر الفكرة االأكادميية قد تكون مت�شابهة اأو مرتادفة يف حني اأن عنا�سر الفكرة الربملانية ال حتتمل ذلك الت�سابه اأو الرتادف.	

اأمام مناف�شة  الوطنية  لل�شناعات  الدولة  “عدم حماية  ت�شيغها هي:  اأن  تريد  التي  الفكرة  اأن  راأيت  الوطنية  ال�شناعات  اأ�شباب م�شكلة  تبحث يف  واأنت  فمثال 
ال�شناعات االأجنبية” فكيف ندلل على اأن هذه الفكرة �شحيحة؟ التدليل يكون من خالل عنا�شر الفكرة، فاإذا اأخذت تكتب عنا�شر الفكرة قد ت�شتنتج ما يلي:

العن�سر االأول: عدم ت�شجيع القطاع اخلا�س لالإ�شهام يف ال�شناعات الوطنية.	•

العن�سر الثاين: حرية ا�شترياد االأجانب للمواد اخلام دون فر�س اأية ر�شوم.	•

العن�سر الثالث: عدم ميكنة ال�شناعات الوطنية، وعدم اعتمادها على التكنولوجيا ال�شناعية.	•

العن�سر الرابع: عدم االهتمام بجودة ال�شناعات الوطنية، وعدم قيادة هيئة اجلودة واملقايي�س بدورها.	•

العن�سر اخلام�س: تعقد اإجراءات ت�شويق املنتجات ال�شناعية يف اخلار	.	•

الحظ اأن كل عن�سر من هذه العنا�سر ميثل بذاته لبنة يف بناء الفكرة اخلا�سة باأحد اأ�سباب م�سكلة ال�سناعة الوطنية، فكيف ميكن اأن ن�سيغ ذلك؟
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الفقرة الربملانية على عك�ص ما هو �سائع يف الكتابات االأخرى تبداأ ب�سياغة الفكرة اأوال ثم تتجه 
اإلى بيان عنا�سر الفكرة ثانيا.

اأقل  اإل��ى  الفقرة  اأهمية حتى ن�سل يف نهاية  ال��ذي يليه  العن�سر  اأوال ثم  ُيكتب  االأه��م   والعن�سر 
العنا�سر اهتماما.

الفكرة الربملانية:

الفكرة الربملانية هي مفهوم �سبه متكامل قد يو�سح ال�سبب اأو النتيجة، اأو املقرتح اأو التو�سية، وهذا املفهوم اإذا ُترك وحده ومت اإلغاء كل الفقرات الربملانية املحيطة 
به من اأعلى اأو اأ�شفل لدل على ذاته.

فمثال ونحن نتحدث عن عدم حماية الدولة لل�شناعة الوطنية ومت �شياغة هذه الفكرة بعنا�شرها يف فقرة، ومت متزيق البحث اإربا ثم وجدت هذه الفقرة مكتوبة يف 
ق�شا�شة ورق لفهمت منها الفكرة بعنا�شرها.

وي�شار اأحيانا اإلى الفكرة الربملانية باأنها ذلك االإطار املفيد من االألفاظ واجلمل والذي ي�سل بك اإلى نتيجة حمددة، فاأي فقرة برملانية ال ت�شل من خاللها 
اإلى نتيجة يف االإدراك والفهم فاعلم اأنها فقرة برملانية خاطئة، وكل جملة برملانية ال ت�شاهم يف تو�شيح الفكرة اأو ال ت�شيف جديدا اإلى اجلملة التي ت�شبقها اأو اأنها غري 

مرتابطة مع اجلملة التي تليها فاعلم اأنها جملة برملانية خاطئة ويجب حذفها.

وينطبق ذلك على اللفظة الربملانية، فاإذا اأ�شافت اللفظة الربملانية معنًا جديدا اإلى معنى اجلملة فهي �شحيحة، اأما اإذا مل ت�شف جديدا كاأن تكون مرتادفة اأو لفظة 
زائدة ميكن اأن يقوم اللفظ الذي ي�شبقها اأو يليها بذات املعنى فاعلم اأنها لفظة خاطئة.

وعلى ذلك فاإن الفكرة الربملانية هي جمموعة من اجلمل التي تت�شمن عنا�شرها. وكل جملة حتتوى جمموعة من االألفاظ لتوؤدى معنى العن�شر. والفكرة الربملانية قد 
تت�شح يف فقرة اأو جمموعة جمل اأو جملة اإذا كانت فكرة بال عنا�شر وهذه ت�شتخدم يف الكلمات الربملانية.

ولكن كيف تعرب الفكرة الربملانية عن اإطار مفيد ويقتنع الباحث باأن فكرته احتواها اإطار مفيد؟

يف لغتنا العربية نقول اأن اجلملة املفيدة هي التي تت�شمن مبتداأ وخرب، اأو فعل وفاعل ومفعول به فاإذا مل نعرف خرب املبتداأ فاجلملة تكون غري مفيدة وهكذا احلال يف 
اجلملة الفعلية. وهذا هو �شاأن الفكرة الربملانية فهي مثل اجلملة املفيدة تتكون من عنا�شر حمددة.

 فاإذا اأردت اأن تخترب �شحة اأي فكرة برملانية عليك اأن جتيب على االأ�شئلة الع�شرة يف “م�سفوفة الفكرة”.
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ا�ستي�ساحاتاالإجابةال�سوؤال

ماذا حدث؟. 1

من الذي اأحدثه؟. 2

ملاذا اأحدثه؟. 3

من ه��������م املت�سرري������������������ن م�������������������ن . 4
هذا احلدث؟

ما هو اأثر هذا ال�سرر عليهم؟. 5

كيف ميكن اأن نرفع اثر هذا ال�سرر؟. 6

ك��ي��ف ن��ت��الف��ى ع���دم ت��ك��رار ح��دوث . 7
ذلك م�ستقبال؟

ال��ع��ن��ا���س��ر . 8 اأو  االأح����������داث  ه����ي  م����ا 
التي  االق��ت�����س��ادي��ة  اأو  االجتماعية 

تاأثرت مبا حدث؟

ه���ل ت�����س��ك��ل ه����ذه االأح�������داث ع��ن��ا���س��ر . 9
جديدة يف الفكرة؟

ماذا ينتظر الراأي العام؟. 10

مصفوفة الفكرة
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م�سفوفة الفقرة الربملانية:

حتى يكت�شف الباحث الربملاين اخلطاأ يف �شياغته للفقرة الربملانية فاإنه عليه اأن يتحرى ويخترب م�سفوفة الفقرة التي تتكون من عدد من االأ�شئلة هي:

م�سفوفة الفقرة الربملانية

اال�ستي�ساحاتاالإجابةال�سوؤال

ملاذا هذه اجلملة؟. 1

ما ه��������و اجل�������دي��د الذي اأ�س�������افت��������ه هذه اجلملة؟. 2

هل اإلغاء هذه اجلملة ال يوؤثر على البناء الفكري للفكرة؟. 3

هل هذه اجلملة متنا�سقة وغري متعار�سة مع اجلملة التي ت�سبقها، والتي تليها؟. 4

هل هذه اجلملة مرتابطة مع بداية الفكرة ونهاية الفقرة؟. 5

ما هو مو�سع هذه اجلملة من حيث االأهمية يف بناء الفكرة؟. 6

هل اجلملة وا�سحة وتوؤدي املعنى الذي كتبت من اأجله؟. 7

هل اجلملة طويلة وميكن اإيجازها يف عدد اأقل من الكلمات واالألفاظ؟. 8

هل اإذا مت نقل اجلملة من مو�سعها �سيتغري و�سوح الفكرة؟. 9

هل اجلملة حمددة حتديدا قطعيا اأم اأن بع�س األفاظها قد توؤدي اإلى تاأويل املعنى، اأو اأنها تثري . 10
التعبري الأكرث من معنى؟
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عنا�سر و�سوح العبارة الربملانية:

حتى تكون العبارة الربملانية وا�شحة وحمققة للغر�س الذي ُكتبت من اأجله فاإنها يجب اأن تتميز باالآتي:

و�سوح اللفظ:. 1
واللفظ الربملاين الوا�شح له عدة خ�شائ�س هي:

اأال يكون لفظا قدميا مت هجره يف اال�شتعمال احلا�شر.	•
اأال يكون لفظا عربيا ي�شعب فهمه من عامة النا�س.	•
لفظ تدرك معناه بو�شوح، ويدركه االآخرون بذات الو�شوح.	•
اأو 	• ا�شتخداماته  تت�شع  اللفظ مطاطا  يكون معنى  اللفظ، فقد  فيها  �شت�شع  التي  �شياق اجلملة  طبيعة 

ت�شيق ح�شب الظروف واحلاجات.
اأال يكون اللفظ مرتادفا ملعنى لفظ اآخر ورد يف ذات اجلملة با�شتثناء الكلمات الربملانية التي يلقيها 	•

رئي�س الربملان اأو االأع�شاء يف امللتقيات الربملانية، فاإنه ُي�شتح�شن االإتيان بهذه املرتادفات

 العبارة الربملانية ينبغي اأن تكون تامة املعنى ففيها نحدد املخاطب بالعبارة، والواقعة التي يكون ب�شاأنها اخلطاب واالأثر الذي ميكن اأن يتحقق، ولذا فاإن . 2
الباحث الربملاين عليه اأن يقلل بقدر االإمكان من اللجوء اإلى �شيغة املبني للمجهول الأن هذه ال�شيغة للمبني للمجهول قد تثري االرتباك اأو اللب�س يف بناء العبارة الربملانية 

خا�شة اإذا كان الفاعل غري حمدد على وجه الدقة، اأو اأن الفاعل بعيدا والو�شول اإليه ي�شتغرق جهدا يف الفهم، اأو اأن الفاعلني متعددين.

  العبارة الربملانية غري منعزلة عن العبارات التي ت�سبقها اأو تليها، فهذه العبارة ال تعمل يف جزيرة منعزلة، واإمنا �سرط �سمها اأنها ت�سيف جديدا . 3
اإلى معاين العبارات ال�سابقة والالحقة.

 العبارة الربملانية غري متحيزة لهوى اأو غر�س الباحث، واإمنا هي حمايدة ومو�سوعية وت�ستند دائما اإلى اال�ستدالل املنطقي للحدث اأو امل�سكلة، . 4
وقد تكون العبارة الربملانية متحيزة يف الكلمات واملداخالت الربملانية، وحتيزها يكون ل�شيا�شات الدولة.

العبارة الربملانية ال ت�سدر اأحكاما قيمية بل اإن �شياغتها املرنة جتعلها ت�شتجيب ملتغريات ظروف واأحوال امل�شكلة حمل البحث.. 5

 العبارة الربملانية قليلة االألفاظ، ويرى �سارتر ميكالي “باأن العبارة الربملانية اإذا زادت عن ع�شرة األفاظ فهي عبارة متطرفة” واإذا اأح�س الباحث الربملاين . 6
باأن األفاظ عبارته قد تطول فعليه اأن يلجاأ اإلى التبنيد الذي يزيد من و�شوح العبارات واالأفكار.

 العبارة الربملانية من�سبطة، فال توجد فيها األفاظ زائدة اأو غري ذات معنى، وهي بطبعها ال حتتمل التقدمي والتاأخري اإال العتبارات عملية ولي�س العتبارات لغوية . 7
اأو حت�شينية، فهي حمددة بفعلها، وفاعلها، ومفعولها، اأو مبتداأها وخربها.
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العبارة الربملانية غري معقدة اأو مركبة تركيبا يعطل املعنى الأن ب�شاطتها تفرت�س عدم التعقيد اأو الرتكيب.. 8

 العبارة الربملانية ال ميكن اأن يوجد بها “حتايل لغوي” اأي قيامها على افرتا�س خمالف للحقيقة والواقع تو�شاًل لرتتيب اأثر معني، فهي عبارة دائما متفقة مع . 9
احلقيقة واأن النتائج التي ت�شل اإليها تكون من خالل اال�شتدالل املنطقي. فالباحث الربملاين عليه اأال يتو�شع يف تف�شريه للعبارات وال يجاوز الغر�س الفعلي الذي 

كتبت من اأجله.

اجلملة  اأو  العبارة  �سياغة  يف  الربملانيني  للباحثني  ال�سائعة  االأخ��ط��اء  اأب���رز 
الربملانية تتمثل يف االآتي:

• النق�س: اأي اإغفال لفظ مهم بحيث ال ي�شتقيم معه معنى العبارة الربملانية، ولذا عليك بعد االنتهاء من كتابة العبارة اأو اجلملة الربملانية اأن تعيد قراءتها، فاإذا اأدركت 	
معناها من الوهلة االأولى فهي �شحيحة، واإذا مل تدرك معناها فابحث عن اللفظ الذي يوؤدي اإلى ا�شتقامة املعنى.

• الغمو�س: العبارة الغام�شة هي العبارة غري وا�شحة الداللة، فهي ال تدل على ما فيها من األفاظ على معناه، بل يتوقف فهم هذا املعنى على اأمر خارجي، اأو عبارات 	
اأخرى، ولذا عليك بعد اأن تنتهي من كتابة اأي عبارة برملانية اأو جملة اأو فقرة اأن تعيد قراءتها لتحدد �شياق املعنى الذي تق�شده وت�شاأل هل حققت العبارة اأو اجلملة 

اأو الفقرة املعنى الذي اأردته اأو ق�شدته.

• اللب�س الذي يوؤدي الأكرث من معنى: ولب�س العبارة اأو اجلملة يتاأتى اأ�شا�شا من اأن الباحث الربملاين جلاأ اإلى ا�شتخدام األفاظ ُيطلق عليها اللفظ اخلفي الذي يدل 	
على معناه داللة ظاهرة، ولكن يف انطباق معناه على بع�س احلاالت نوع من الغمو�س اأو اخلفاء حتتا	 اإزالته اإلى نظر وتاأمل، فيعترب اللفظ خفيا )غام�شا( وهذا ما 
يتنافى مع طبيعة اللفظ الربملاين، فمثال يقول الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم: “ال يورث القاتل” فمعنى هذا الن�س وا�شح ولكن يف انطباقه على بع�س احلاالت يح�شل 
نوع من الغمو�س كالقاتل اخلطاأ الذي اختلف ب�شاأنه فقهاء االإ�شالم، فاحلنفية يعتربون القاتل خطاأ قاتال يف حكم هذا الن�س ومينعونه من املرياث، بينما ال يعتربه 

املالكية كذلك فال مينعونه من املرياث.

• العبارة الربملانية يجب اأن تكون خالية من االألفاظ امل�سكلة: واللفظ املُ�شكل هو ذاك اللفظ الذي ال يدل ب�شيغته على املراد منه، بل ال بد من عنا�شر خارجية تبني 	
هذا املراد، فاللفظ امل�شكل هو اللفظ الذي و�شع الأكرث من معنى ولي�س يف �شيغته داللة على معنى معني ملا و�شع له، فاإن كان له معنى لغوي واآخر ا�شطالحي قانوين 
وجب حمله على معناه اال�شطالحي، فمثل هذا النوع من االألفاظ اإذا احتوتها العبارة الربملانية فاإنها تكون غري �شحيحة، فال نقول “ال بد اأن يكون هناك وفاء مبعايري 
التنمية االقت�شادية” واإمنا نقول يف العبارة الربملانية: “ال بد اأن يكون هناك حتقيق ملعايري التنمية االقت�شادية” الأن لفظ وفاء لفظ م�شكل ي�شري اإلى اأكرث من معنى 

مثل اال�شتحقاق اأو االنتهاء، وله يف القانون معاين ا�شطالحية.

 فالباحث الربملاين يجب اأن يخر	 من دائرة تاأويل األفاظه اأما العبارة الربملانية امل�شكلة فهي تت�شح يف البحث اأو الدرا�شة الربملانية اإذا كانت العبارات الربملانية اأو 
الفقرات تتناق�س مع بع�شها على الرغم من اأن ظاهرها يوحي باأنها متنا�شقة، ولكن عند حتليلها للو�شول اإلى النتائج اأو املقرتحات ُنفاجاأ باأن النتائج ال تكمل بع�شها 

البع�س، واإمنا هناك تنافر فيما بينها، في�شطر الباحث اإلى اإهدار اأحد العبارات اأو الفقرات ليبدو اأن بحثه مرتابطا اأو متنا�شقا.
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ال�سوابط املو�سوعية لل�سياغة الربملانية:

1 .  اجلمل الربملانية والفقرات التي يتكون منها البحث اأو الدرا�سة يجب اأال تكون متناق�سة اأو خمالفة ملا ورد يف د�ستور الدولة، واالأنظمة االأ�سا�سية  
بها. الأن الد�شتور ميثل فل�شفة املجتمع، والبحث الربملاين عليه اأن يرتجم هذه الفل�شفة ويعمل على تنفيذها اإال يف االأحوال التي ُيطلب فيها بحث برملاين مبنا�شبة 

تعديل الد�شتور، ففي هذه احلالة ُي�شمح للباحث الربملاين اأن ي�شيغ عبارات خمالفة ولكنها �شتحتا	 اإلى جهد كبري من الباحث للتدليل عليها واإثبات �شحتها.

2 .  مراعاة طبيعة البيئة الوطنية التي ي�ساغ فيها البحث اأو الدرا�سة الربملانية، فتقارير اللجان اأو البحوث الربملانية الداخلية تختلف يف �شياغتها عن بحوث  
ال�شعبة الربملانية التي حتتا	 اإلى التم�شك باالألفاظ وال�شياغات الدولية.

3 .  مراعاة املناخ ال�سيا�سي التي ي�ساغ فيها البحث الربملاين، فالباحث الربملاين لي�س حرًا اإلى احلد الذي ي�شيغ فيه عبارات وفقرات تخالف املناخ ال�شيا�شي،  
فذاك قد يكون يف البحوث االأكادميية، اأما البحـوث الربملانية فهي اأوراق قد يرتتب عليها �شدور قرارات اأو تو�شيات، ونق�شد باملناخ ال�شيا�شي ذلك احلد الذي 
ي�شمح فيه النظام ال�شيا�شي باالختالف معه، فاالختالف قد يكون واردا يف البحوث والدرا�شات الربملانية ولكن هناك حدود معينة يجب اأال نتجاوزها واإال حتولت 

البحوث الربملانية اإلى بحوث اأكادميية.

4 .  مقدمة اأي درا�سة اأو بحث برملاين يجب اأن تكون مت�سلة ات�ساال وثيقا ومبا�سرا مبو�سوع البحث، فالدرا�شة الربملانية لي�شت يف مو�شع ال�شتعرا�س تاريخ  
املو�شوع اإال بذلك القدر الذي يوؤثر يف املو�شوع، كما اأن املقدمة يجب اأن تكون خمت�شرة وموجزة وت�شمح باالنتقال ال�شل�س وال�شهل اإلى املو�شوع.

5 .  عدم تكرار املعاين يف فقرات اأو جمل، فكما اأ�شرنا اأن كل جملة برملانية هي مقدمة للجملة التي تليها، واجلملة التالية هي نتيجة للجملة التي ت�شبقها، والفقرات  
الربملانية كل منها يحوي فكرة، والفقرة الربملانية التالية تتحدث عن فكرة اإ�شافية تكمل اأو تدلل اأو ت�شتنتج للفقرة التي ت�شبقها.

6 .  اأكرب م�سكلة تواجه اأي جملة برملانية اأو عبارة اأو فقرة هي اال�ستطراد، فاال�شتطراد ممنوع منعا باتا يف البحوث والدرا�شات الربملانية، فاإذا كان اال�شتطراد  
جائزا يف البحوث االأكادميية فاإنه يف جمال الدرا�شات والبحوث الربملانية ال بد واأن ُيقدم املعنى باأقل االألفاظ والكلمات املعربة عن املعنى بدقة، فاالإ�شهاب اأو 
اال�شتطراد يكون دافعا للتف�شريات املتعار�شة، فكـل عبارة اأو جملة ال لزوم لها تعد تزيدا واالأوراق الربملانية ال حتتملها، وقد يكون هذا جائزا ويف حدود معينة 

وذلك يف كلمات ال�شعبة الربملانية.

ا�ستخدام عالمات الرتقيم ا�ستخداما �سحيحا يف البحث اأو الدرا�سة الربملانية، وذلك ح�شبما هو مو�شح يف اجلدول اأدناه.. 7
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جدول عالمات الرتقيم

ا�ستخداماتهاعالمات الرتقيم

الفا�سلة )،(

ت�ستعمل لف�سل بع�ص اأجزاء الكالم عن بع�ص وموا�سع ا�ستعمالها هي:
• تو�شع بني اجلمل التي يتكون من جمموعها كالم تام يف معنى معني.	
• تو�شع بني اأنواع ال�شيء واأق�شامه.	
• اإل 	 ينجح  لن  “ الربملان  ذلك  ومثال  طولها.  يف  باجلمل  �شبيهة  جتعلها  اأخــرى  بكلمات  املرتبطة  املفردة  الكلمات  بني  تو�شع 

برئي�سه، واأع�سائه، واأمانته، وجتهيزاته”

الفا�سلة املنقوطة 
)؛(

تو�سع بني اجلمل، فت�سري باأن يقف القارئ عندها وقفة اأطول قلياًل من �سكتة الفا�سلة، واأ�سهر موا�سع ا�ستعمالها:
• اأن تو�شع بني جملتني تكون ثانيهما م�شببة عن االأولى مثل: “اأجاد الباحث الربملاين يف تقريره؛ ولذلك كوفئ”.	
• اأن تو�شع بني جملتني تكون ثانيهما �شببا لالأولى مثل: “النا�س يف دولة الإمارات طبيعتهم خرية؛ ولذلك جنحت حملة 	

دبي العطاء”.
• وجتنب 	 اجلمل،  بني  التنف�س  اإمكان  و�شعها  من  الغر�س  فيكون  الفائدة  تام  كالم  جمموعها  من  يتاألف  طويلة  جمل  بني  تو�شع  اأن 

اخللط بينها ب�شبب تباعدها مثل: “النجاح الذي حتقق يف موؤمتر الن�ساء الربملانيات الذي نظمه املجل�س الوطني 
2007م مل يكن مرده فقط التنظيم، والدولة وحما�س موظفي الأمانة العامة، واإ�سرارهم  الحتادي عام 
على اأن يبلغوا النجاح لنقل �سورة ح�سارية عن جمل�سهم )؛( واإمنا كان اأي�سا ب�سبب اأوراق العمل والقرارات 

التي �سدرت عن املوؤمتر”.

النقطة ).(
ت�سمى الوقفة وهي تو�سع بعد نهاية اجلملة التي مت معناها، وا�ستوفت مقوماتها، بحيث نالحظ اأن اجلملة التالية تطرق 

معنى جديدا.
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ا�ستخداماتهاعالمات الرتقيم

النقطتان ): (

ت�ستعمالن يف �سياق التو�سيح، واأ�سهر موا�سع اإ�ستعمالهما:
• اأنهما تو�شعان بني لفظ القول والكالم املقول، اأو ما ي�شبهما يف املعنى مثل: “ تن�س املادة على اأن:”، “ قال الرئي�س”.	
• تو�شعان بني ال�شيء واأنواعه واأق�شامه مثل: “ ا�سرتك يف كتابة البحث: اأحمد، وعلي”.	
• تو�شعان قبل الكالم الذي يعر�س بتو�شيح ما �شبقه مثل: “تقارير اللجان مهمة، فهي تر�شد االأع�شاء يف املناق�شة، وتعطيهم معلومات حمايدة عن 	

املو�شوع، وتبني كيف در�شت اللجنة املو�شوع”.

• تو�شعان قبل االأمثلة التي ت�شاق لتو�شيح القاعدة اأو احلكم مثل: “يف بحوثنا الربملانية بع�س العيوب: كال�ستطراد، 	
.“ املو�سوع  الإملام بكل جوانب  والنق�س، وعدم 

ال�سرطة )الو�سلة(
)-(

• تو�سع بني العدد رقما اأو لفظا وبني املعدود مثل: “ 1- اأوال”	
• تو�سع بني ركني اجلملة اإذا طال الركن االأول باأن توالت فيه جمل كثرية كالف�سل بني املبتداأ واخلرب مثل: “البحث الذي 	

نوق�س با�ستفا�سة – بحيث عوجلت الثغرات الواردة فيه قبل اإجازته علميا – كان ملما بكل جوانب املو�سوع”.

عالمة اال�ستفهام 
)؟(

• تو�شع بعد اجلملة اال�شتفهامية.	

عالمة التن�سي�س
:)« «(

• يو�سع الكالم بني قو�سني مزدوجني اإذا مت نقل الكالم من كاتب اآخر، اأو للتدليل باأمثلة	

•عالمة التاأثر )!( تو�شع بعد اجلمل التي تعرب عن انفعاالت نف�شية كالتعجب، واحلزن، والده�شة، واال�شتغاثة مثل: “ما اأق�سى املجازر االإ�سرائيلية ! “	

•عالمة احلذف)...( عندما ينقل الباحث جملة اأو فقرة لال�شت�شهاد بها يف بحثه اأو تقريره.	

القو�سان ) (
• يو�سعان يف و�سط الكالم، وُيكتب بينهما االألفاظ التي لي�ست من االأركان االأ�سا�سية للجملة اأو العبارة مثل اجلمل االعرتا�سية 	

اأو اجلمل التف�سريية.
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اأ�سا�سيات ال�سياغة الربملانية:

 اجلملة الب�سيطة االإيجابية، فر�شالة اجلملة الربملانية اأنها حتقق معنى، وكلما عربت عن هذا املعنى بجملة مثبتة وغري منفية وغري مو�شولة كلما ا�شتقبل القارئ املعنى . 1
بو�شوح. فاجلملة الربملانية هي اأداة الباحث الإي�شال االأفكار باأقل جهد ممكن وباأقل االألفاظ والكلمات.

 الت�سل�سل يف بناء اجلمل والعبارات والفقرات، فالبحث الربملاين يقوم اأ�شا�شا على التتابع اأو التوايل اللفظي، فالفهم ملعاين اجلملة تقوم على قراءة الألفاظ اجلملة لفظا . 2
لفظا ثم ننتقل اإلى اأجزاء اجلملة الثانية، ثم ندرك كليات الفقرة الربملانية من خالل اإدراكنا جلزئيات اجلملة الربملانية.

مراعاة الباحث الربملاين لداللة اللفظ امل�ستخدم، وداللة اأي لفظ برملاين له معنيان:. 3

الداللة اللغوية للفظ الذي يعني معناه.أ. 

 الداللة النف�سية للفظ الذي يعني معناه لدى النائب، فداللة اللفظ يجب اأن تكون م�شرتكة بحيث ال يف�شر الباحث اللفظ على معنى، ويف�شره النائب ب. 
على معنى اآخر.

وعليك اأن تعرف اأن لغة الكتابة اأو�شع من لغة الكالم حيث اأن متو�شط ما ي�شتعمله الباحث يف كتاباته ي�شل اإلى ع�شرة اآالف كلمة وفق الدرا�شات العلمية.

اأن اللغة الربملانية يف البحوث والدرا�شات هي لغة متميزة ومتفردة وتختلف عن باقي اللغات امل�شتخدمة يف  وكما يرى تيودور مارث – خبري القيا�س االإح�شائي- 
االأطروحات العلمية اأو البحوث االأكادميية اأو الكتابة ال�شحفية، اأو الكتابة االأدبية. الأن اللفظ يف البحث اأو الدرا�شة الربملانية يجب اأن يوؤدي دورين: االأول التعبري عن 
املعنى، والثاين فهم املعنى من النائب، وهذا فقط ال يقت�شر على اللفظ واإمنا ميتد اأي�شا اإلى اجلملة الربملانية، واأنه كلما زادت مقدرة النواب على فهم معاين اجلمل 

التي كتبها الباحث الربملاين فاإن هذا يعني اأن البحث كان جيدا.

جملة ال�سبب، وجملة النتيجة:

يجد الباحث الربملاين �شعوبة يف ا�شتخرا	 االأ�شباب املبا�شرة اأو غري املبا�شرة الأ�شباب امل�شكلة التي يتناولها يف بحثه، ويجد م�شكلة اأكرب يف التو�شل اإلى نتائج بناء على 
هذه االأ�شباب، فالكثري من الق�شايا واملو�شوعات التي يكتب فيها الباحث الربملاين تبدو بالن�شبة له جديدة، اأو اأنه مل يعيها اأو يتحقق من اأركانها .

وترى درا�شات “اأوجبوورن” اأن اأول اأ�شا�س لكتابة جملة ال�شب هو اأن تكون لديك معرفة م�شبقة. فالباحث الربملاين عليه اأن ينمي معارفه، وعلومه، واأنه يف كل يوم 
مطالب باأن يخ�ش�س �شاعتني على االأقل للقراءة الأنه بدون القراءة �شتتحجر معارفه و�شيواجه مب�شكالت يف عمله البحث بالربملان.

وحتى يبداأ الباحث يف كتابة عبارات اأو فقرات اأ�شباب امل�شكلة واالنتقال منها اإلى النتائج فعليه اأن يتبع االآتي:

حتديد الفكرة العامة للم�سكلة وذلك من امل�شادر التالية:. 1

ال�شحف وو�شائل االإعالم.	 
االإنرتنت.	 
طلب املعلومات من اجلهات املخت�شة.	 
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�شوؤال املخت�شني.	 
قراءتك املختلفة.	 

ق�سم الفكرة العامة اإلى عدة اأفكار فرعية بحيث كل منها يعرب عن معنى تام كالتايل:. 2

ما هي امل�شادر التي اأدت اإلى اأ�شباب امل�شكالت؟	 
هل هذه االأ�شباب تتزايد؟	 
ما هو االأثر االجتماعي الأ�شباب امل�شكالت؟	 

ابحث يف كل فكرة على حدة من حيث اأ�سبابها ونتائجها ب�سرط اأال يوؤدي ذلك اإلى تعار�س االأفكار مع بع�سها البع�س.. 3

 حدد االأفكار القريبة من بع�سها البع�س وا�شاأل هل من االأف�شل جمع هذه االأفكار يف فكرة واحدة؟ الأن العوامل امل�شرتكة بينهم جتعل القارئ يعتقد اأنها فكرة . 4
واحدة. اأم اأن االأف�شل االإبقاء على هذه االأفكار منف�شلة؟

 بعد اأن تنتهي من حتديد اأفكارك الرئي�سية حدد املعاين التي تريد اأن ت�سل اإليها، واالألفاظ التي ت�شاعدك يف الو�شول اإلى هذه املعاين. وهذا ما يطلق . 5
عليه “معاين االألفاظ”.

ويف الواقع اأن لكل لغة قوانينها، و�شوابطها، وبالغتها، وتبيانها، ومبقدار اإملام الباحث باأ�شاليب اللغة، ومعرفة ظروف املخاطب بالدرا�شة اأو البحث يتوقف مقدار 
ما ميكن اأن توؤديه الرتاكيب اللغوية من معان.

واأن ما يحدث من اختالف يف فهم املعاين بني الباحث والقارئ اإمنا يعود اإلى اختالف معاين اللفظ الواحد، فمثال كلمة “ ثب” وهو فعل اأمر من وثب اأي قفز اإال 
اأنها ت�شتخدم اأحيانا مبعنى اجل�س. حتى اأن اأحد ال�شعراء التقى مبلك على قمة جبل فقال امللك لل�شاعر ثب، فقفز ال�شاعر من اأعلى اجلبل وامللك كان يعني “اجل�س”.

اأي�شا من االإ�سكاليات يف فهم معاين األفاظ العبارات اأو اجلمل اأو الفقرات الربملانية هو ا�ستخدام اجلنا�س الذي هو من علم البديع، وهو اأحد الفروع 
الثالثة التي تت�شمنها علوم البالغة.

مثل اأن اأحد الباحثني ا�شتخدم احلكمة التالية يف بحثه الربملاين “ واأر�شهم ما دمت يف اأر�شهم، ودارهم ما دمت يف دارهم”.

فمعنى اللفظ االأول “اأر�شهم” اأي كن حمل ر�شائهم.

ومعنى اللفظ الثاين “اأر�شهم” االأر�س التي يقيمون فيها.

ومعنى اللفظ االأول “دار هم” اأي ال تخالفهم.

ومعنى اللفظ الثاين “دارهم” الديار التي يقيمون فيها.

اإال اأنه بالطبع فاإن النواب مل يفهموا ماذا يق�شد الباحث من هذه احلكمة.

وكما قلنا فاإن التعبري عن الفكرة باألفاظ ذات معاين حمددة وقليلة ميثل هدفا للباحث الربملاين اإال اأن االأكرث اأهمية هو تو�شيل هذه الفكرة وبذات املعنى الذي ق�شده الباحث.
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موؤ�سرات قيا�س املعنى الربملاين للفظ:

املو�سوعية: فاملعنى ال ي�شكله هوى اأو غر�س الباحث اأو معتقداته، واإمنا مو�شوعيته يف اال�شتدالل املنطقي.. 1

 الثبات: ثبات املعنى بقـدر االإمكان بحيث ال تكون هناك الكثري من املعاين املتعار�شة معه، فمثال يريد الباحث الربملاين اأن ي�شجل يف بحثه ارتفاع ن�شبة الدخل . 2
القومي، ويجد اأن كل مرجع يعرب عن رقم خمتلف لي�س بينها قدر من الثبات، ففي هذه احلالة عليه اأن يوجد متو�شطا لهذه االأرقام، ويذكر الرقم املتو�شط على 

اأ�شا�س االإ�شارة اأو التنويه ولي�س التاأكيد اأو اجلزم.

 ال�سدق: ومعنى ال�شدق اأن يكون الباحث الربملاين مقتنعا مبا يكتبه، وهو ي�شدقه قبل اأن يطلب من االآخرين اأن ي�شدقوا هذا البحث اأو الدرا�شة ، ولذا عليك اأن تتحرى عن . 3
�شدق املعنى .

التمايز بني معاين االألفاظ وبع�سها: وهذا التمايز هو الذي يجعلها تدور يف حلقات مرتابطة ومتكاملة حتى ت�شل اإلى النتائج النهائية للبحث اأو الدرا�شة.. 4

 املقارنة: معاين االألفاظ ت�شمح اأن نقارن بينها وبني املعاين االأخرى، فعبارات وجمل ال�شبب ت�شمح لنا اأن نقارنها بعبارات وجمل النتائج، وعبارات اجلمل والنتائج . 5
ت�شمح لنا اأن نقارنها بعبارات وجمل املقرتحات والتو�شيات. فالرتابط البحثي يحتم املقارنة بني جمل وفقرات االأفكار وبع�شها.

 املنفعة: فاملعنى لن تكون له فائدة اإذا مل يحقق منفعــــة يف البحث اأو الدرا�شة الربملانيـــــة، ونق�شد باملنفعة املعلومات التي يت�شمنها املعنى والتي متثل اإ�شافة . 6
للبناء الفكري.

املعنى احلقيقي للفظ دون املعنى املجازي: واال�شتعمال احلقيقي للفظ يعني اأداوؤه للمعنى احلقيقي اأداًء مبا�شرًا دون تاأويل.. 7

 اأما اال�ستعمال املجازي فمعناه ا�ستعمال اللفظ ال الأداء معناه احلقيقي واإمنا للكناية عن معنى اآخر، ويكون ا�شتعماله على �شبيل املجاز ال على �شبيل 
احلقيقة، واللغة العربية من اأكرث اللغات ا�شتعماال لالألفاظ الأداء معان جمازية االأمر الذي اأثرى مفرداتها اإثراًء �شخما اإال اأن ذلك اأجهد الباحثني الربملانيني العرب 

اأميا اإجهاد يف �شياغتهم للبحوث والدرا�شات الربملانية التي تلتزم مبراعاة املعاين احلقيقية لالألفاظ دون املعاين املجازية.

وعليك اأن تعرف اأن كل لفظ يف اللغة العربية له معنى حقيقي واحد، فاإذا ا�شتعمل يف غري هذا املعنى كان ذلك على �شبيل املجاز ال على وجه احلقيقة.

اأن يوؤديه على  اأداه فاإنه ال ميكن  اآخر ليوؤدي نف�س املعنى احلقيقي، واإذا  اأن حروف اجلر لكل منها معنى حقيقي واحد، فال يوجد حرف يحل حمل حرف  كما 
احلقيقة. وجه 

فمثال نقول: تقرير اللجنة خر	 عن االأ�شول الربملانية، ونقول: تقرير اللجنة خر	 على االأ�شول الربملانية، فالفارق كبري جدا بني معنى كل جملة.

فاالأولى التي ا�شتخدمت حرف اجلر “عن” يعني اأن التقرير خر	 باإرادته ومتعمدا ومتجاوزا لالأ�شول الربملانية.

اأما العبارة الثانية التي ا�شتخدمت حرف اجلر “على” فاإنها تفيد باأن اخلرو	 على االأ�شول الربملانية مل يكن باإرادة التقرير، واإمنا حاول التقرير اأن يراعي االأ�شول 
الربملانية ومع ذلك مل يحقق اأثره، وهذا يعني:
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 الفهم الدقيق للمعنى احلقيقي للفظة امل�شتعملة وداللتها اللغوية، واأحوال ا�شتعمالها، مع و�شوح معناها للكافة فنتجنب الكلمات املهجورة والتي يتعذر فهمها 	 
على عامة النا�س.

و�شع اللفظة يف اجلملة الربملانية دون تقدمي، ودون تاأخري ال تتطلبه ال�شياغة اأو املعنى.	 
 اختيار اللفظة بحيث توؤدي املعنى املطلوب كامال، فاأحد قواعد اجلملة الربملانية تقول: ما ت�شتطيع اأن تعرب عنه بلفظة واحدة هو االأف�شل من اأن تعرب عنه 	 

بلفظني، فاإذا تعذر ذلك �شيغت العبارة الربملانية لتو�شح املعنى املق�شود وحده و�شوحا كامال ال لب�س فيه وال اإبهام.
اعتبار اأن لكل لفظ يف اجلملة الربملانية دورا يوؤديه، واأن كل لفظ زائد يجب حذفه وا�شتئ�شاله.	 

و�سوح اجلملة الربملانية يتوقف على:

ق�شر اجلملة.. 1

االإحاطة بكل جوانب املعنى قدر االإمكان.. 2

�شالمة تركيبها وو�شوح اأجزائها الرئي�شية.. 3

ر�شانة العبارة املوؤدية للمعنى.. 4

و�شوح املعنى.. 5

قلة العبارات املقيدة للمعنى.. 6
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م�سكالت اجلملة الربملانية التي يجب اأن نبتعد عنها:
- طول اجلملة الربملانية واعتمادها على تراكيب معقدة.	
- التباعد بني اأجزاء اجلملة الربملانية التي تكون يف اجلملة العادية عادة 	

بجوار بع�شها البع�س مثل التباعد بني الفاعل والفعل.
- ا�ستخدام العبارات املقيدة للمعنى ب�سكل مفرط لتقييد اأجزاء معينة يف 	

اجلملة اأو لتقييد اجلملة كلها.
- التو�شل 	 ال�شعب  من  جتعل  بتفا�شيل  عادة  الربملانية  اجلملة  ازدحام 

اأجزائها. بني  العالقات  اإلى 

خ�سائ�س البحث اأو الدرا�سة الربملانية اجليدة:

- قدرتها على حتليل اأ�شبـاب ونتائج امل�شكلة البحثية واالنتهاء اإلى مقرتحات 	
اأو تو�شيات عملية.

- تقومي االآثار الناجتة عن هذه امل�شكلة من خالل طرح خيارات اأو بدائل.	
- اإتباع منهجية منتظمة من منهجيات البحوث والدرا�شات الربملانية.	

كيفية حتديد اأي م�سكلة بحثية من البحوث والدرا�سات الربملانية:
ما هو ال�شرر؟. 1
ما هو ال�شيء املت�شرر؟. 2
ما هو عدد االأ�شخا�س الذين �شتوؤثر فيهم امل�شكلة؟. 3
ما هي النتيجة غري املرغوبة التي نريد اأن نتفادى حدوثها؟. 4
ما مدى خطورة تاأثري امل�شكلة؟. 5
ما مدى تكرار حدوث امل�شكلة؟. 6
ما هو احتمال جتدد وقوعها يف امل�شتقبل؟. 7
ما هي االأو�شاع التي تتاأثر بامل�شكلة وو�شعها احلايل؟. 8
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كيفية حتديد النتائج الأي م�سكلة بحثية يف البحوث والدرا�سات الربملانية:
ما هي خيارات احلكومة؟. 1
ما هي خيارات الراأي العام؟. 2
ما هي االأدوات التنظيمية التي تعالج امل�شكلة؟. 3
ما هو تقييم املعلومات عن امل�شكلة؟. 4
ما هي الو�شائل البديلة من وجهة نظر الباحث؟. 5
ما هي االآثار اجلانبية للم�شكلة؟. 6
ما هي االأ�شرار غري املبا�شرة؟. 7
ما هي االآراء العامة حول مقدار ال�شرر واحلاجة للتخل�س منه؟. 8

كيفية حتديد املقرتحات اأو التو�سيات الأي م�سكلة بحثية يف البحوث 
والدرا�سات الربملانية

ما هي االآليات االأكرث عملية وفعالية؟. 1
هل االآليات متفقة مع القوانني واأو�شاع الدولة ال�شيا�شية واالقت�شادية . 2

واالجتماعية والثقافية؟
هل االآليات متثل ا�شتخداما فعاال وجيدا للموارد العامة للدولة؟. 3
ما هي التكاليف التي تتحملها ميزانية الدولة لتنفيذ هذه املقرتحات؟. 4
ما هي التكاليف االجتماعية واأثرها على املواطنني لهذه املقرتحات؟. 5
قــادرة على . 6 اأو هيئة  اأو قطاع،  وزارة،  اأي  االإداريــة يف  االأجهزة  هل 

تنفيذ هذه املقرتحات؟
غري . 7 اأم  مرغوبة،  كنتائج  تبدو  املقرتحات  هذه  تنفيذ  تكاليف  هل 

مرغوبة للمجتمع؟
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تقومي اآثار اأي م�سكلة بحثية يف البحوث والدرا�سات الربملانية:
اأي اآثار جانبية عك�شت تلك امل�شكلة.. 1
التكاليف املحتملة التي �شتتحملها اخلزانة العامة للدولة.. 2
احلاالت التي ميكن التنبوؤ بها يف امل�شتقبل.. 3
الهيئات امل�شوؤولة عن التنفيذ وقدرتها على ذلك.. 4
املتطلبات االإدارية.. 5

املعايري ال�سكلية للدرا�سة اأو البحث الربملاين:
وا�شح خايل من االإبهام والغمو�س.. 1
نتائجه �شبه موؤكدة وم�شاغة بدقة.. 2
موجز فال توجد ن�شو�س زائدة، اأو عبارات غري مفيدة.. 3
مرتابط ومتجان�س يف اأفكاره ومفقراته.. 4
مت�شق مع الطبيعة املجتمعية.. 5
مفهوم فيمكن فهمه ب�شهولة من قبل اأي قارئ له.. 6
معلوماته �شبه متكاملة.. 7

املراحل اخلم�س لعملية �سياغة البحث اأو الدرا�سة الربملانية:

ل�شياغة اأي بحث اأو درا�شـة اأو تقرير برملاين اأيا كان طبيعته �شواء برملانيا، اأو قانونيا، اأو �شيا�شيا، اأو اقت�شاديا، اأو اجتماعيا، اأو ثقافيا فاإن الباحث الربملاين عليه اأن مير بخم�س 
مراحل هي:

 

فهم مو�شوع البحث اأو الدرا�شة.. 1
حتليل مو�شوع البحث اأو الدرا�شة.. 2
ر�شم خطة البحث اأو الدرا�شة.. 3
كتابة البحث اأو الدرا�شة.. 4
تدقيق النتائج واملقرتحات التي مت التو�سل اإليها.. 5
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اأوال : فهم مو�سوع البحث اأو الدرا�سة الربملانية:

االإطالع على خلفيات مو�سوع البحث من خالل املعلومات.. 1
حتديد اأهداف ال�سيا�سات احلكومية والربملانية.. 2
االآليات التنفيذية لتحقيق هذه االأهداف.. 3
النتائج القائمة حاليا من جراء االأهداف، واآليات التنفيذ.. 4
النتائج املتوقعة.. 5

وهذه املرحلة حتتا	 باالأ�شا�س اإلى �شرورة توفر املعلومات حيث اأنها متثل اأول خطوة يف اإجراء اأي بحث اأو درا�شة، وبدونها ال ميكن فهم مو�شوع البحث اأو الدرا�شة 
الربملانية الأنها املورد الذي �شينهل منه الباحث للتح�شري ملو�شوع بحثه اأو درا�شته.

ثانيا: حتليل مو�سوع البحث اأو الدرا�سة الربملانية:

اأ�سباب امل�سكلة.. 1
اأدوات تنظيم امل�سكلة البحثية.. 2
نتائج امل�سكلة.. 3
ال�سرر الذي ت�سببه هذه النتائج.. 4
املقرتحات الالزمة.. 5
اآليات تنفيذ هذه املقرتحات.. 6

ثالثا: ر�سم خطة البحث اأو الدرا�سة الربملانية:

مدخل البحث اأو الدرا�سة.. 1
املوا�سيع واالأفكار الرئي�سية يف البحث اأو الدرا�سة.. 2
التاأكد من و�سوح هذه االأفكار.. 3
النتائج هل مت�سقة مع االأ�سباب.. 4
تكاليف ومزايا املقرتحات.. 5
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رابعا: كتابة البحث اأو الدرا�سة الربملانية:

)مت التعر�س له �شابقا(

خام�سا: تدقيق النتائج واملقرتحات:

التاأكد من توافق النتائج واملقرتحات مع ال�سياق ال�سيا�سي . 1
واالقت�سادي واالجتماعي والثقايف للدولة.

عن . 2 تعرب  واإمنا  واملقرتحات  النتائج  بني  الت�سارب  عدم 
تكامل وترابط.

االإجراءات وا�سحة للتنفيذ.. 3
خلو العبارات والفقرات من التزيد، والتكرار اأو اال�ستطراد.. 4
�سالمة التطبيق الأحد منهجيات البحوث والدرا�سات الربملانية.. 5

2. الأ�س�س ال�سكلية واملو�سوعية ل�سياغة تو�سيات املو�سوعات العامة:

املو�شوع العام هو اإحدى االأدوات الرقابية وقد درجت االأعراف الربملانية اأن جتعل املو�شوع العام يف مرحلة و�سط بني ال�سوؤال واال�ستجواب، اأي يفوق ال�شوؤال اأهمية، 
ويلي اال�شتجواب يف تداعياته واآثاره.

حيث اأن ال�شوؤال يطبع بال�شفة ال�شخ�شية ملقدمه فهي اأداة رقابية كان الغر�س منها اأن ميار�س الع�شو منفردا دوره الرقابي ولذا فاإن ال�شوؤال ملكا ملقدمه الذي له وحده 
دون غريه من االأع�شاء حق التعقيب على االإجابة. اأما املو�شوع العام فهو اأداة رقابية للمجل�س.

وعلى الرغم من اأن خمتلف اللوائح الربملانية الدولية ا�شرتطت اأن يكون هناك عددا معينا من اأع�شاء الربملان يحق لهم تقدمي املو�شوع العام لغر�س اأن تتالقى اإرادة 
اأكرث من نائب على مدى اأهمية واإحلاح هذا املو�شوع الذي ي�شتحق تدخل الربملان لتوجيه نظر احلكومة اإلى اتخاذ �شيا�شات معدلة اأو جديدة جتاه هذا املو�شوع، اإال اأن 
خمتلف اللوائح الدولية اأكدت على اأن من حق كل اأع�شاء الربملان امل�شاركة بالنقا�س واإبداء الراأي يف املو�شوع العام دون اأن يقت�شر ذلك على مقدمي طلب مناق�شة املو�شوع 

العام على عك�س ما هو متعارف عليه يف االأ�شئلة الربملانية.
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اأنواع التو�سيات

اأول: تو�سية التعديل:

تعرف تو�سية التعديل باأنها تلك التو�سية ال�ساعية اإلى تعديل م�سار اجتاه 
�شيا�شة، اأو قرار، اأو اإجراء حكومي يف اإطار احلفاظ على جوهر وهدف وم�شمون 
تلك ال�شيا�شة اأو القرار اأو االإجراء احلكومي. فالتعديل ين�سب على جزء معني 
دون اأن ميتد اإلى الكل الذي يعد هذا اجلزء �سمن مكوناته، اأو اأهدافه، اأو 

جوهره .
كما اأن تعديل امل�سار يعنى االعرتاف باأن هذه ال�سيا�سة اأو القرار اأو االإجراء 
يحمل الكثري من اجلوانب االإيجابية االأخرى التي ينبغي اال�ستمرار فيها اإال 
اأن هذه اجلوانب ال حتقق كل غاياتها االجتماعية مع بروز بع�س ال�سلبيات 

لهذا اجلزء املراد تعديله.
اأو  ال�سيا�سة  على  ال��الزم��ة  الدقة  عن�سر  اإ�سفاء  التعديل  تو�سية  وغر�ص 
القرار اأو االإجراء احلكومي حتى يتمكن من معاجلة بع�ص ال�سلبيات التي 

تعيق بع�س مناحي التطوير.

مثال على تو�سيات التعديل:

•  )تعديل معايري اجلودة التعليمية باإ�شافة كذا وكذا(.	

• )تعديل برامج التدريب ال�شحية مبا يحقق كذا وكذا(.	

• )تعديل ال�شقف االأعلى لقيمة القرو�س ال�شخ�شية اإلى كذا نظرا لكذا(.	



االوراق و الدرا�سات الربملانية 342

ثانيا: تو�سية التغيري

تعد تو�سية التغيري اأكرث قوة وفعالية من تو�شية التعديل الأنه وفق تعريفها فاإنها 
ال تت�سمن تعديل م�سار اجتاه، واإمنا ا�ستبداله مب�سار اآخر قد يكون موازيا 
اأومن ذات نوع امل�سار املراد ا�ستبداله. وتو�شية التغيري ت�شتبدل االأهداف وامل�شمون 
مع احلفاظ على اجلوهر وهي يف هذا تختلف عن تو�شية التعديل التي حتافظ على 

بقاء ا�شتمرار االأهداف وامل�شمون واجلوهر.
على  ال��دق��ة-  ولي�س   – ال�سحة  عن�سر  اإ���س��ف��اء  التغيري  تو�سية  وغ��ر���ص 
من  قائم  هو  ما  اأن  تبني  بعدما  احلكومي  االإج���راء  اأو  ال��ق��رار  اأو  ال�سيا�سة 

�سيا�سات اأو قرارات اأو اإجراءات غري �سحيحة.

مثال على تو�سية التغيري:

• اإذا طالبت التو�شية )بتغيري معايري اجلودة التعليمية( فذلك يعنى االإبقاء على فكرة اأو جوهر اجلودة التعليمية يف حد ذاتها ولكن التغيري �شين�شب على املعايري ذاتها 	
�شواء يف اإطار م�شمونها، اأو االأهداف التي ت�شعى اإلى حتقيقها.

ثالثا: تو�سية الإلغاء:

ثم  التغيري  اإل��ى  التعديل  مراتب  من  الهيكلية  قوتها  يف  التو�سيات  تتدرج 
االإلغاء. وتعرف تو�سية االإلغاء بوقف نهائي مل�سار اجتاه �سيا�سة اأو قرار اأو 
اإجراء حكومي مبا يوؤدى اإلى ا�ستبعاد اجلوهر وامل�سمون واالأهداف للم�سار 

املراد اإلغائه
بعدما  االجتماعي  الواقع  مع  التالوؤم  حتقيق  هو  االإلغاء  تو�سية  وغر�ص 
تبني اأن ال�سيا�سات اأو القرارات اأو االإج��راءات احلكومية مل تعد جمدية اأو 

حمققة للم�سالح العامة يف الواقع االجتماعي.

مثال على تو�سية االإلغاء: عندما تطالب التو�شية باإلغاء معايري اجلودة التعليمية فهي تعنى ا�شتبعاد جوهر وم�شمون واأهداف هذه املعايري.
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رابعا: تو�سية املقرتح:

اأو  اأف��ك��ار،  اأنها تعني تقدمي  اأن��واع التو�سيات واأك��رثه��ا ق��وة حيث  اأرق��ى  هي 
مقرتحات جديدة تت�سكل يف ثناياها جوهر، وم�سمون، واأهداف جديدة مل 

تكن قائمة من قبل.

وال ي�سرتط يف تو�سية املقرتح اأن تو�سي بتعديل، اأو تغيري، اأو اإلغاء ما هو قائم حاليا من قرارات و�سيا�سات واإجراءات حكومية، ولكنها قد تاأتي لتتعاي�س معها بحيث 
ت�شيف جديدا اإليها يزيد من فعاليتها اأو حتقيق اأغرا�شها.

وقد تاأتي تو�شية املقرتح مت�شمنة تعديل، اأو تغيري، اأو اإلغاء ما هو قائم حاليا من �شيا�شات وقرارات واإجراءات بحيث يبدو اأن هناك عالقة لزوم بني تنفيذ تو�شية 
املقرتح وبني التعديل اأو التغيري اأو االإلغاء ملا هو قائم حاليا.

 وامليزة االأ�شا�شية لتو�شية املقرتح اأنها تعرب عن بديل لتعديل اأو اإلغاء اأو تغيري ال�شيا�شات والقرارات واالإجراءات. كما اأنها تدل بذاتها على اإمعان الدرا�شة يف املو�شوع 
العام مما نتج عنه توليد اأفكار جديدة بعدما تبني اأن ما هو قائم مل يعد متكيفا مع املعطيات االجتماعية، اأو متاأخرا عنه.

 وحتتا	 دائما تو�شيات املقرتح اإلى م�شوغات اأو مربرات الأنها تعني اإقدام احلكومة على اتخاذ �شيا�شات وقرارات واإجراءات جديدة مل تكن مو�شوعة �شلفا يف خطط 
عملها، ومل تكن مقدرة لتكاليفها.

 كما اأن هذا النوع من التو�شيات يحتا	 اإلى قيا�س اآثاره امل�شتقبلية على الواقع االجتماعي حتى ال يوؤدي االأخذ بها اإلى التاأثري على جوانب اأخرى اجتماعية مما يوؤدى 
اإلى االرتباك مما �شيتطلب يف مرحلة الحقة تقدمي مقرتحات جديدة الإزالة هذا االرتباك.

فمثال عندما تطالب تو�شية باإن�شاء جمل�س قومي للتعليم فهي تعد تو�شية مقرتح الأنها تن�شاأ هيكال جديدا يف جوهره، وم�شمونه، واأهدافه. وقد يتطلب تنفيذ هذه 
التو�شية عدم تعديل اأو اإلغاء اأو تغيري ما هو قائم حاليا من �شيا�شات وقرارات واإجراءات احلكومة يف التعليم. وقد يتطلب االأمر تغيري االخت�شا�شات املمنوحة لوزارة التعليم 
بحيث ينتقل جزء من هذه االخت�شا�شات اإلى املجل�س القومي للتعليم املقرتح.اإال اأنه يف كل االأحوال فاإنه من ال�شروري درا�شة م�شوغات ومربرات هذا املقرتح، باالإ�شافة 
اإلى درا�شة تكاليف تنفيذه ماليا واجتماعيا، واأثره على كل جوانب العملية التعليمية مثل العالقة بني الهيئات املحلية يف االإمارات وبني هذه الهيئة املن�شئة وكيفية اإزالة جوانب 

التعار�س التي من املمكن اأن تن�شاأ بينهما.
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مراحل بناء التو�سية

اأواًل: فكرة التو�سية
اإلى تعديل،  اإما تهدف  اإلى حتقيقها. وهذه الفكرة  لكل تو�شية فكرة معينة ت�شعى 
اأو تغيري، اأو اإلغاء، اأو تقدمي مقرتح جديد ل�شيا�شات، وقرارات، واإجراءات حكومية 

متبعة حاليا.

تتوقف فكرة التو�سية على:

 درا�سة املعلومات الواردة حول املو�سوع من خمتلف امل�شادر )حكومية – غري حكومية- منظمات اأهلية – راأي عام – درا�شات فنية( بحيث يكون الهدف . 1
اأو حتوير  املعلومات للفكرة،  اأو رف�ص  املعلومات للفكرة،  تاأييد  االأول  املعلومات مما �سينتج عنه ثالث احتماالت  التو�سية مع هذه  مطابق فكرة 

وتعديل الفكرة لتتالءم مع هذه املعلومات.

تقدم االأمانة العامة اأربع اأوراق برملانية لهذا الغر�س )اخللفية – خدمات البحوث – اال�شتدالل – اال�شتف�شارات(.. 2

مربرات فكرة التو�سية )االأو�شاع والظروف ال�شلبية احلالية التي تقدم م�شوغا للتو�شية(. 3

االأثر املتوقع من فكرة التو�سية )مدى قدرة هذه الفكرة على تخطى االأو�شاع والظروف ال�شلبية، وااليجابيات املتحققة من فكرة التو�شية( ويقا�س االأثر . 4
املتوقع للتو�شية بعاملني اأ�شا�شيني هما:

مو�سوعية التو�سية اأي تعبريها عن نطاق امل�شلحة العامة فهي غري موؤطرة لهوى اأو غر�س معني.أ. 

منفعة التو�سية اأي قدرتها على حتقيق و�شع اأف�شل للم�شكلة امل�شتهدفة من التو�شية.ب. 

ثانياً: واقعية التو�سية:

فقد تكون فكرة التو�شية جيدة، ومربراتها قوية، واالآثار االإيجابية املتحققة منها متعاظمة اإال اأنه ال ميكن تنفيذها على اأر�س الواقع اإما:
الأن التو�سية تتعار�س مع ت�سريعات قائمة، مما يوؤكد عدم القدرة على تنفيذها قبل تعديل اأو تغيري هذه الت�شريعات.أ. 
قد تتعار�س التو�سية مع اال�سرتاتيجيات احلكومية.ب. 
 قد يحتاج تنفيذ التو�سية اإلى موارد مالية تفوق اأو تخرج عن نطاق املدرج يف املوازنة العامة للدولة. ولكن للربملان اأن ي�شدر تو�شيته باعتبارها تو�شية ت. 

م�شتقبلية على احلكومة اأن تراعى تنفيذها يف اإطار االعتمادات امل�شتقبلية مليزانيتها.
 اإغفال التو�سية الآثار وجوانب اأخرى جمتمعية تتعار�ص معها مما يوؤدى اإلى اإن�ساء تاأثريات �سلبية على ظواهر اأو ق�سايا جمتمعية اأخرى. الأن ث. 

طبيعة التو�شية يف اأي مو�شوعات اجتماعية اإنها تعرب عن عالقات التداخل والتاأثري املتبادل بني الظواهر االجتماعية وبع�شها.
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ثالثًا: و�سوح التو�سية:

من  بالعديد  التو�شية  ح�شو  هو  التو�شيات  و�شوح  لعدم  الرئي�شية  االأ�شباب  اأحــد 
العبارات واالألفاظ ذات الطابع العمومي والتي ال تعرب عن اأي معنى حم�شو�س، لعل 
هذه واحدة من االإ�شكاليات االأ�شا�شية التي تعانى منها العديد من الربملانات عند 

�شياغة تو�شياتها اأو قراراتها.

قد تكون فكرة التو�شية جيدة، وتبدو اأنها واقعية اأي ميكن تنفيذها على ار�س الواقع اإال اأنها غري وا�شحة. واملق�شود باملعنى املح�شو�س يف التو�شية هو اأن تكون االألفاظ 
والعبارات معربة عن التزامات اأو �شياقات تنفيذية بحيث ميكن فهمها من اجلهات املعنية بالتنفيذ.

ولذا درجت االأعراف الربملانية على �شياغة تو�شياتها باالأ�شاليب اخلربية التي تفيد الو�شول اإلى املعنى التام دون االأ�شاليب االإن�شائية التي قد ي�شيع فيه متام املعنى 
و�شط العديد من االألفاظ والعبارات الزائدة.

يتوقف و�سوح التو�سية على عدة اعتبارات:

 اأن يكون كل لفظ يف التو�سية معرب عن معنى معني، فالتو�شية ال حتتمل االألفاظ العامة التي تو�شف باأنها األفاظ زائدة عن املعنى )االألفاظ العامة – . 1
املرتادفة – املكررة للمعاين( وميكن تبيان ذلك من خالل اإعادة النظر يف األفاظ التو�شية بحيث ميكن اإيجازها يف عدد اأقل من االألفاظ والكلمات. الأن 

اال�شتطراد يعد واحدا من العيوب االأ�شا�شية للتو�شية.

 اأن تكون كل عبارة يف التو�سية مرتبطة ارتباطاً ع�سوياً بالعبارة التي ت�شبقها، وت�شيف اإليها جديدًا يف املعنى. ومقدمة يف ذات الوقت للعبارة التي تليها. . 2
وميكن تبيان ذلك باإعادة النظر يف العبارة فاإذا ما ات�شح اأن اإلغائها ال يوؤثر على املعنى، اأو بناء الفكرة فاإنها تعد عبارة زائدة عن املعنى امل�شتهدف.

الرتابط بني اآخر عبارة يف التو�سية، وبني اأول عبارة فيها بحيث يبدو اأن هناك ت�شل�شال منطقيا يف بناء عبارات التو�شية.. 3

 من االأ�شا�شيات الهامة يف و�شوح التو�شية هو االعتماد يف �سياغتها على اجلملة الربملانية الب�سيطة االإيجابية الأن غر�س التو�شية حتقيق معنى. وكلما . 4
مت التعبري عن هذا املعنى بجملة مثبتة، وغري منفية، وغري مو�شولة كلما ا�شتقبل الغري املعنى بتنفيذ التو�شية بو�شوح وفهم.

 اللجوء بقدر االإمكان ل�سياغة العبارات الق�سرية املعربة عن املعنى امل�ستهدف يف التو�سية الأن العبارات الطويلة يكرث بها احل�شو والفروع من االألفاظ . 5
التي توؤثر �شلبا على املعنى.

• يتحدد املعيار املو�سوعي لو�شوح التو�شية بثالثة لوازم:	
حتديد املخاطب بالتو�شية خا�شة اإذا كان الفاعل غري حمدد على وجه الدقة، اأو اأن الفاعلني متعددين.	 
حتديد الواقعة املوَجه اإليها التو�شية.	 
حتديد املطلوب من املخاطب بالتو�شية.	 
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رابعا ً: حتديد معنى التو�سية:

يق�سد بتحديد معنى التو�سية هو اأنها تعرب عن فكرة حمددة، اأو واحدة بحيث ال يبدو اأن هناك تقاطعا يف التو�سية بني عدة اأفكار، اأو اأنها تعك�س تداخل 
بني جمموعة من االأفكار، اأو تتداخل معانيها اإلى احلد الذي يوؤدى اإلى عرقلة تنفيذها اإما لتعار�س املعاين مع بع�سها، اأو �سعوبة اجلمع بني تنفيذ اأكرث 

من معنى يف ذات التو�سية املنفردة.

 كما اأن حتديد التو�شية يوؤدى اإلى �شهولة متابعة التو�شيات من جانب، باالإ�شافة اإلى متكني احلكومة من بحث كل تو�شية على حدة.

 اإال اأن حتديد التو�شية ال يعني االعتماد على اآلية تنفيذ حمددة فاإنه من حق الربملان اأن يعدد اأدوات التنفيذ للفكرة الواحدة.

 ويتوقف حتديد معنى التو�سية على:

االلتزام ب�سوابط و�سوح التو�سية حيث اأن الو�شوح والتحديد وجهان لعملة واحدة.. 1

 االألفاظ امل�ستخدمة يف التو�سية يجب اأن تكون معربة عن معنى حمدد، بحيث ال ُي�شاء فهمها باأكرث من معنى، اأو توؤول معانيها على نحو ال يحقق اأغرا�شها . 2
امل�شتهدفة.

 عدم اال�ستغراق يف تو�سيات هام�سية ذات تاأثري �سئيل على نتائج املو�سوع العام حمل املناق�سة. فمن ال�شروري حتديد معيار اأهمية التو�شية ) يتم ذلك . 3
من خالل مقارنة التو�شيات مبحاور املو�شوع ثم تق�شم التو�شيات اإلى فئات اأكرث اأهمية – مهمة – اأقل اأهمية(.

 حتديد غر�س التو�سية حيث اأن لكل تو�شية غر�س حمدد. فمن املهم معرفة ما اإذا كانت هذه التو�شية �شتحقق الغر�س �شواء يف اإطار جزئي اأم كلى )اأي حَتقق . 4
الغر�س كاماًل اأم حتقق يف بع�س جوانبه؟(.

 حتديد معنى التو�سية يتطلب اأن تكون عباراتها غري معقدة اأو مركبة تركيبا يعطل املعنى فهي عبارة حمددة بفعلها، وفاعلها، ومفعولها، اأو مبتداأها . 5
وخربها.

 عدم تكرار معاين التو�سية يف تو�سيات الحقة، اأو ت�سارب التو�سية مع تو�سيات �سابقة اأو الحقة الأنه من املهم اأن يكون هناك تكامل بني التو�شيات يف . 6
جمموعها.

ا�ستخدام عالمات الرتقيم ا�شتخداما �شحيحا بني عبارات التو�شية ال�شتجالء الغمو�س الذي ميكن اأن يحيط مبعنى اأي عبارة يف التو�شية.. 7

 الت�سل�سل يف كتابة التو�سيات بحيث تبدو التو�شيات االأكرث اأهمية يف املقدمة تليها التو�شيات املهمة ثم تو�شع يف النهاية التو�شيات االأقل اأهمية.. 8
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خام�سًا : اآليات مقرتحة لتنفيذ التو�سية:

املقرتحة  واالإج���راءات  والو�سائل  االآليات  تلك  هي  املقرتحة  باالآليات  يق�شد 
باالإ�شافة  التنفيذ،  واقعية  للتدليل على  التو�سية. وذلك  لتنفيذ  على احلكومة 
اإلى تعبريها عن اأن الربملان اأجنز درا�شته وتفح�شه للتو�شية اإلى احلد الذي ميكنه 

من اقرتاح اآليات تنفيذ للتو�شية.

وقد درجت العديد من الربملانات االأورو بية على عدم اإ�شدار اأي تو�شية من الربملان اإال اإذا كانت م�شحوبة باآليات تنفيذ حمددة، وتتزيد بع�س الربملانات يف اإ�شافة ما 
يطلق عليه بيان التنفيذ الذي ي�شتمل على:

اآلية التنفيذ املقرتحة.. 1
مدى تالوؤم اآلية التنفيذ مع ميزانية الدولة.. 2
االأثر االجتماعي لهذه االآلية.. 3
املنفعة النهائية املتحققة من اآلية التنفيذ. 4

وقد درجت االأعراف الربملانية على اإعطاء احلكومات احلق يف اختيار بدائل تنفيذ اأخرى للتو�شية املقرتحة من الربملان دون اأن يعني ذلك عدم تنفيذ التو�شية 
ولكن يتم تنفيذها بكيفية اأخرى وغالبا ما يتم تنفيذ ذلك يف اإطار الت�شاور بني الربملان واحلكومة.



االوراق و الدرا�سات الربملانية 348

جدول فح�س التو�سيات العامة)م�سطرة التو�سيات(

ن�س التو�شية املراد اختبارها).............................................(

التقييمعنا�سر الفح�س
التعديالت على 

التو�سية
ال�سياغة النهائيةمالحظات

اأوال: فكرة التو�سية:
1. م�شمون فكرة التو�شية.

2. مربرات فكرة التو�شية.

3. االأثر املتوقع من التو�شية.

4. منفعة التو�شية.

ثانيا: واقعية التو�سية:
1. مدى تعار�شها مع ت�شريعات القائمة، اأو مع الد�شتور.

2. مدى تعار�شها مع اال�شرتاتيجيات احلكومية.

امليزانيـــــــة  اعتمــــــادات  اإطار  يف  تنفيذها  اإمكانية  مدى   .3
العامة للدولة.

4. مدى تاأثريها �شلبيا على ظواهر اأو جوانب اجتماعية اأخرى.

ثالثا: و�سوح التو�سية:
دون  حمـــددة  مــعــاين  عــن  التو�شية  ــفــاظ  األ تعبري  ــدى  م  .1

ا�شتطراد اأو عمومية.

ملا  معاين جديدة  باإ�سافة  التو�سية  عبارات  ارتباط  مدى   .2
�شبقها، ومقدمة ملا يليها من عبارات.

واأول  التو�شيـــــــــة،  اآخـــــــــر عـــــبارة يف  3. مدى الرتابط بني 
عبارة فيها.
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التقييمعنا�سر الفح�س
التعديالت على 

التو�سية
ال�سياغة النهائيةمالحظات

مو�شــــولة  غري  ثابتـــــة،  ب�شيطة،  جمل  يف  �شياغتها  مدى   .4
بقدر االإمكان.

5. مدى �شياغتها يف عبارات ق�شرية بقدر االإمكان.

6. و�شوح املخاطب يف التو�شية.

7. املطلوب من املخاطب بالتو�شية.

رابعا: حتديد معنى التو�سية:
1. معايري اأهمية التو�شية )االأكرث اأهمية – مهمة – االأقل اأهمية(.

2. مدى قدرة التو�شية على حتقيق غر�شها.

3. مدى تكرار معاين التو�شية يف تو�شيات �شابقة اأو الحقة.

4. مدى تنا�شق التو�شيات مع بع�شها دون ت�شارب اأو تعار�س.

5. مدى الت�شل�شل املنطقي يف ترتيب التو�شيات بالنظر اإلى اأهميتها.

خام�سا: اآليات التنفيذ
1. اآليات التنفيذ املقرتحة للتو�شية.

2. مدى تالوؤم اآلية التنفيذ مع امليزانية واالأثر املتوقع منها.

التو�سية يف �سياغتها النهائية

)............................................................(
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جدول اختبار التو�سيات

مالحظاتالتو�سيةعن�سر تكامليعن�سر ترابطيعن�سر اأ�سا�سي

فاإنه يرتتب  التو�شية،  اأزيلت من  اإذا  اأ�شا�شية  فكرة 
عليها اإلغاء التو�شية.

ميكن  وال  التو�شية  مــن  اأ�ــشــا�ــشــي  جــزء 
ا�شتبعاده.

ــفــ�ــشــريات  ــت ــعــ�ــس ال مــفــ�ــشــر يـــقـــدم ب
املو�شوعية جلوهر التو�شية.

كل  ونقيم  ن�شَيد  عليه  الــذي  والبناء  اجلوهر  يعد 
العنا�شر االأخرى للتو�شية.

اإلى احلد  االأ�شا�شي  العن�شر  مرتابط مع 
اأحــد  فــهــو  عــنــه،  ـــذي ال ميــكــن ف�شله  ال
االأجزاء الرئي�شية وعالقته كعالقة اأجزاء 

اجل�شم باجل�شم.

مربر يقدم بع�س التربيرات املو�شوعية 
جلوهر التو�شية.

يحقق هدف وغاية التو�شية فقط.

فقد  التو�شية،  يف  متعددة  اأدوارًا  يــوؤدي 
يــكــون دالـــة غــر�ــس، اأو دالـــة و�ــشــف، اأو 
جــزءا  لي�س  لكن  املــ�ــشــمــون.  مــن  جـــزءًا 
بانتهاء  ينتهي  اجلوهر  الأن  اجلوهر  من 

العن�شر االأ�شا�شي.

ــام  ق اإذا  عـــنـــه،  ــاء  ــن ــغ ــت ــش اال� ــن  ــك مي
التو�شية  بتو�شيح  الرتابطي  العن�شر 
والعن�شر  االأ�ــشــا�ــشــي.  عن�شرها  يف 

الرتابطي بحاجة اإلى مف�شر ومربر.

لو  حتى  معناها  اإلــى  التو�شية  حمل  على  الــقــادر 
اختلفت بقية العنا�شر االأخرى.

وجوده الزم، واختفاءه يعني خلل يف اأداء 
التو�شية لوظائفها.

اأحيانا ي�شتخدم لتجميل التو�شية ولكن 
يف اإطار مو�شوعي.

يقبل حتويله اإلى عنا�شر اأو اأفكار جديدة.

اأو خ�شائ�شه  اأو م�شمونه،  اأهدافه  تتغري  اأن  ميكن 
اأو بقية عنا�شره يف امل�شتقبل ويظل حمتفظا بنف�شه 

كعن�شر اأ�شا�شي.





املجل�س الوطني االحتادي

اإذا كانت هناك اأية مالحظات اأو ا�صتف�صارات خا�صة بهذا الدليل ميكن مراجعة
االأمانة العامة يف املجل�س الوطني االحتادي على العنوان التايل:

االأمانة العامة - اأبوظبي
  00971  2 00971        فاك�س: 6812846   2 هاتف: 6812000 

�س.ب : 836 اأبوظبي
info@almajles.gov.ae :الربيد االلكرتوين

االأمانة العامة - دبي
هاتف : 3244400 4 00971     فاك�س :  3242332 4 00971 

�س.ب : 47 دبي


